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ఇ౦దులో;- 

స మరోప)పంచం 

* (వేషణ 

జః అనంతరయాత) 

జ సుప్తాస్టికలు 

* విదూవనకుడీ ఆత్మహత్య 

* గాంమఫోనురికార్థుల తిరుగుబాటు 

* గమాస్తాకల 

* జడఛరతుడు 

* ఒంటరి బావి 

* భాతొాలహొలిమి 

* బలి ( వామనమూర్హ్యా విర్భావఘట్టం - 
పోతనామాత్యుని కృతజ్ఞతతో) 



పురో ప్రవంచం 

ప్రకటన 

ఈ నాటకం ఒక యువకవి మెదడులో అందని సుప్త 

ఎైలేన్యగంగంలో జరుగుతుంది. దీనిళో యువీ యున 

రుల గొంతుకలూ్యూ సదా ఇ నై ఒక గున సా 

బపు మాననుని గొంతుకా పాళాం:7*యి. 

యువతీయునకుల జబృందగానంర;____ 

వురో ప్రపంచం, 

మరో పపంచం 

మరో ప్రపంచం విలీ చింది, 

పదండి ముందుకు, 

పదండి తోసుకు 

పోడాం, పోచాం పెపెక్ 

కదం తొక్కు_తూ 

పదం పాడుతూ, 

హృడం తరాళం గ స్తూ 

పదండిపోడాం 

వినబడ లేదా 

మరో ప్రపం చపు జలపాతం? 
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1వ గొంతుక; _ఇదంతా ఏదో కలలా వుంది, 

లిన నెంగుక; 

1వ 

2న 

1న 

కిన 

2న 

1న 

2న 

1న 

a 

ఇదంతా ఏమిటో చీకటిగా వుంది, 

; కాదు ఎంతో వెలుగా వుంది. 

: అంతా ఏమిటో కలలాగ మాత్ఫం- 

: లేదు. కలలే నిజమవుతాయి. 

: ఎవరో నస్తున్నారు. 
: ఏదీ నాశేం కనబడలేదు, 

: అదుగో అటుచూడు దూరంగా, 

; ఏమిటో నాకంతా అగమ్యగోచరం గావుంది. 

: చూడు. దూరంలో మబ్బులాంటి పొగ 

మంచులాంటి పుప్పొడి దుమారంలాంటి దూరంలో. 

౪౮వ గొంతుక; ఆజేంశాను. ఆదంతా ఒక గందరగోళం, 

తిన 

లవ 

వ్ 

లోన 

శన 

రివ 

1వ 

ఖం 

99 

ఆ ౫జివిజిలోంచే ఎవరోవస్తున్నారు. 

టు వ్తో వన్తున్నాది. 

| దాన్ని సర్లించు 

: బున్నిస్ బంతలిలాగుంది. 

| ఆకువచ్చని బంలి 

: అకుపచ్చని గాజు బంతి. 

; అదంతా ఒక పెద్ద కన్నులాగుంది. 

; కాదు. అంతా ఒక చెవి, 

. అదే దానినోరులాగకూడా ఆగపతుళలోంది 

: అదేదాని. 

* చాలించు దగ్గర పడుతున్నా తు. 
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1న గొంతుక; ఏదో మాట్లాడ బోతున్నాడు, 

2వ * : ఒళ్ళంతా ఒశేకన్ను. చేసుకొని దీక్షగా 
చూస్తున్నాడు. 

1వ గొంతుక: ఎవరునువ్రు కనుపాపా? 
కనుపాప; (లోహాకంఠర.. తెలివైన కుర్రాడు "బలిఫోన్ 

లో మాట్లాడినట్లు). నేను ఇర వై ఒకటవ శతాబ్దపు మనిషిని, 

2వ గొంతుక; మనిషీ. ఆకుపచ్చని గాజుబంతి. కనుపాప? 
1వ గొంతుక: ఇది కలా, నిజమా? 

2వ గొంతుక: నిజంగానువ్వు మనిషి. వేనా? 
కనుపాప: మనిషినే. నిజమే. కాని ఏదో పెద పొరపాటు 

జరిగింది. ఇప్పుడు నేనెక్కడున్నాను? న 

1వ గొంతుక: ఇది అలిండియాగ*ేడి యో, మాసు కేంద్రం, 

కనుపాప: ఊహు. ఇది ఎవరిదో మెదడులాగుంది. 

2వ గొంతుక; జేవాంతకుడు. 

1వ ,, ఎలా తెలుసు కున్నాడో? 

కనుపాప; ఇను, ఇది శేడియా సూ డియోకూడా, ఫోకస్ 

తేగించి చూసే కనివీం చింది. . 

వ నొంతుక: నువ్వు మానవమా(తుడివి "కావు. 
కనుపాప: నేను మానవుణ్ని నమ్మండి, నేను మనిషీ నే, 
2వ గొంతుక: నిజంగా? 

కనుపాప: నిజంగా. నిదర్శనంకావాలా? మానవుడన్న వాడు 
పొరపాటు చేస్తాడు. చేను పొరపాటు చేశాను. భవిష్య త్రూలోకి 
ప్రయాణం చోయ్యబోయినా అంతర్యం తలను అజాగి త్తగా 



క దల్బడంవల్ల భూతకాలంలోకీ వచ్చాను. ఇది ఇరనయ్యూ 

శ తాబ్బంలాగుండే. 

1న గొంతుక: బిను, 

కనుపాప: ఆందుకే ఇంత ఉక్కిరి చిక్కిరిగాడంది. ీత్రోష్ప 
స్థితి మి అధికారం కిందకి రాలేదని మేము చరిత a “తెలుసు 

ఫేన్నాము. కాని ఇంత ఉక్కగా ఉంటుందనుకో లేదు. ఇక నేను 

పోతున్నాను. 

1వ గొంతుక: వద్దు, నద్దు. స మ పోనద్దు, 

కనుపాప: లేదు. పోవాలి, కానలి స్తే వ్ ృినస్థాను, 

లవ గొంతుక: ఆబదం. 

కనుపాప: అదేదో జా త్తమాట నారు ఆర్థంకా లేదు. 

2వ గొంతుక: అయ్యా నూకు అబధాలు తెలియవూ? 

కనుపాప: వేళ మించిపోతోంది, వెళ ” లృస్తాను, 

1వ గొంతుక; త్వరలో రావాలి. 

కనుపాప: తప్పకుండ”, ఇప్పుడే ఇరవై అయిదో శతాబ్దం 

లోకి వెళ్ళి వంటనే వచ్చేస్తాను. 

1వ గొంతుక; వెళ్ళిపోయాడు. 

2వ , ఇదంతా నిజమ కలా? 

1న ఈ నిజం నిజం భవిష్యత్తు కనబడింది. మనకి 

భావిమానవుణ్ని చూశాంమనం. అతనితో మాట్లాడాం. విచి 
త)ంశాదూ. కలలు నిజమవ్రుతాయికాదూ. 

యువతీ యువకులు: భవిష్యత్తుకి స్వాగతం మానవుకికి 
స్వాగ తం, 



బృందగాసం: మో ప ప్రపంచం ... జలపాతం, 

1వ నల్రర లల. మరో ప పప పంచం, మ రేం పనిలేక వి* చేసంి. 

2వ వృ" : ఏదీ ఏదీ ఆ మరో పపంచం? 

lనన్భ: ఎక్కడ? 

2వ వృ : ఎప్పుడు? 

1వనృ : ఏమిటో ఆ ప్రపంచం? ఎలావుంటుందో అప? 

ఒక గద్దదశంతం: జీవు లెనుబదినాల్లు లతలు 

ఇవావ్ర పుట్టుక లిక ue 

ఎవరు చేసిన్ పొాపగగ్య్మము 

లనుభవిఆచే దక్క-డా... ... 

అదీ మరీ ప్రపంచం, 

ఒక వృద్ధ: మరో వ వపంచం ఆంకే మరణం. 

ఇంకో వృద: మహో పిస్తావం అం'కే మరణం. 

"ఫీడ్ ఇన్ ..(పుునబిడ్డ వడ్చినచప్పుడు) 
ఒక యువకంఠం- స్ప మరో ప్రపంచం అంట జననం 

సృష్టి! ఈలోకం De == OR ఇప్పుడే ఇక్క-టే. 

బృందగానం:. దారిపొడుగునా అందే నెత్తురులు 

తర్పణచేసూ పదండి ముందుకు 

బాటలు నడిచీ, చేటలు కడచీ 

శోటలన్ని టిని దాటండి. 

నదీ నదాలూ, అడవులు, కొండలు, 

ఎడారులా మనక గ్లంకి? 

(వై చరణం పాడుకున్నంత సేపూ, త స్థాయిలో వినకు బి 
౧ 
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తున్న శిశథును ఏడుపుపాట ఆగగానే సాయి పె-ంచ్చుతుంది.) 

ఒక యునకంఠం:; అదే (పపంచ భాష, భవిష్యత్తువాట 
సాగ్వ కాలిక సాన్వస్యానిక మైన మానవునిభాష, 

లన ,, కా భవిష్యత్తు! స్వాగతం. 

తిన ౪ :. ముణంలేని మానవాత్మ॥ స్వాగతం, 

దద్దద కంఠం:_ ఏమిజన్మము, ఏమి జీవనము 

ఈ మాయకాయము 

(ఆ పొటను ఉప్పెనగా ముంచి వేస్తూ) 

బృందగానం: పదండి ముందుకు 

పడిండి తోసుకు 
బోదాగా నోళొల ఇను! 

రాయా 

ఎముకలు కుళ్ళిన నయస్సు మళ్ళిన 

నోమనగులా రా, చావండి! 

ఇతుగుమండే, శకులునించే 
అంజనీ ఆలీ 

క. వష ససిసుల రా రాగండి! 

హాగోం హారోం వార, హరనార, వారహార 

వారోం పారా అని కదలండి! 

మనో (పపంచం, మహో పపంచం 

ధరిత్సనిండా నిండింది, 

గద్దద: ఈరోజుల్లో ఇదోపిచ్చి. ఏమిటో వీళ్ళందరికీ ఈ వెరి) 
భమ, 

గ 



1] 

ఎన్నాళ్ళు బతికినా ఏమి సామా్రజ్యమే 

ముందుగతి కానవే చిలుకా. 

1న యువకంకఠం;_ ఎవరీ మృత్యుదూత? ఏమిటా ఏకుపు 

కూత? మనువ్యాలు మరణిసారు. మానవునికి మరణం లేదు, 

Dg a భవిష్యత్తుకి స్వాగతం, 

కిన ; :. మానవునికీ స్వాగతం 

బృందగానం: పదండి ముందుకు 

పదండి తోసుకు 

ప్రభంజనం వలె హోరెత్తండి 

భావ చేగమున పీసరించండి, 

వర్షుకాభ/ముల (పళయఘోషవలె 

ఇళ పెళ పెళ “పెళ విరుచుకు పడండి 

పదండి, పడండి, పదండి ముందుకు 

కనపడ లేదా మరోప్ర)పంచపు 

కణకణ మండే తేతానగ్ని 

గద్దద!._ ఇంకా త్రగలెట్టండి దిప్పటి కీ మండుకు పో 

తోంది కాలం. ఏమిటో ఆ మరో ప్రపంచం? 

ఒక ఎగతాళి నెంతుక;. ఎలా వుంటుంటో అది? 

ఇంకొక ఎగతాళి నొంతుక:. ఎక్కడ దొరుకుతుందో? 

1న ఎగతాళి గొంతుక; ఏమిటీ చెప్మా దానికి దారి? 
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2వ 9, వోట్లు ఇవ్వడమా+* 

ఏన కు 3 యోగాభ్యాసమా? 

లవ లి పారిశామిశాభ్యుదయమా? 

గద్దదకంఠం:.. పరస్పర సంపోరమా? 

1న ఎగతాళి గొంతుక;_ భాషనుండి కొన్ని పదాలను 
పాశ్య తంగా త "లగించడంవల్ల కాబోలు, 

కివ ఎగతాళి గొంతుక :.  భూలోకంనుండి స 

పూర్తి రిగా తుడిచి= పెట్లడంవ ల కాబోలు, 

రన ఎగ తాళి గొంతుక శబ్ద విస్తరణ యంతాలు పెట్టి 

వదో ఒక పతాకం పాతి, వేనవేల జనం ముందు ఘాటుగా 

ఉపన్యసి స్వే 

ఉపన్వ్నాసం:. సోదర సోదరీమణులారా, చేడు చాలా సుది 

నం. ఇంకొకచోటికి పోకుండా, ఇక్క-డశీ వచ్చినందుకు మిమ్మ 

ల్న్రీ మిమ్మందర్నీ ఆకర్షించ గలిగినందుకు నన్నూ చాలా అభి 
నందించుకొంటున్నా ను" నూతన జీవితశాంతులు మొమోద 

పీనరించడం పాగరంభమవుతోంది. నేను చూపించిన మార్గం 
లోనే మారంతా నడవండి, కనుచూపు మేంెలో అదిగో మ్న 

గమ్యస్థానం కనబడుతోంది. ఈమాట మీకు ఇర వైవళ్ళు కీం 

దే చెప్పాను. చూశారా, నేటికి నిజం బుజువయింది. (కత 
తాళ్ళ ధ్వనులు) 

2వ ఎగతాళి గొంతుక: ఇక్కడ భూలోక స్వర్ణాలు విక 

యించేబడును. వెంటనే కొనుక్కోండి. వెల స్వల్పం, ఫల 

మక్టికం. 
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లీవ ఎగతాళి గొంతుక:_ నకలు సరుకుపూనసి మోనసో 
కండి. “మరో పపంచం” మారు, గుర్తించుకోండి. భవిష్య 

త్తును వొట్లాలుకశ) పంచభఫఖొషల చీటీలతో సపహాపంచిపెడు 

తున్నాము. ఎండశాలపు తగ్గింపు ధరలు, 

యువశంరం;:- ఆపో ఈ 'వెదమనుషు లేనరో కాని తమ 

-విటకారంలోనే మాకొక గుణపాఠం బయలు పెడుతున్నారు. 

అమ్మడం, కొనడంతప్ప ఇంకోవిధంగా వీళ్ళ మనస్సులు ఆలో 

చించ నేలేవని స్పష్టం చేస్తున్నారు. రూపాయగాపైసలు లేని 
లోకంలో ఏీరికూవీరి సలపదు. కాబోలు. 

ఇంకొక: జెనుపాపం, నేటి జీవితపు ఉప్లోగ తని కొలవ 

డానికీ థ ర్మామాటరు ధనం. ఈ లోకంలో అన్నీ అమ్ముడు 

పోతూనే ఉన్నాయి. చదువు, సౌందర్యం, కళ, సాహిత్యం 
శాస్త్రం, శీమ_అన్నీ. ప్రయాణం పెళ్ళి, యుద్ధం. ఏది 
చెయ్యాలన్నా డబ్బే ప్రధానం, 

మొదటి: నీరయితే నిమ్నానికీ పవహీన్తుంది కాని, ధనం 

మాతం ఉన్నత వే.త్రాలకి తప్ప ఇంకోచోటికి పారదు. ధిన 
స్వాములవారి హాయాంలో పజల బాధల గుణకారం జరిగి 

నంత జోరుగా బొ ంకుల్లో అంకెలు పెరిగిపోతాయి. ఆవగ్నక 

వస్తువులు చీకట్లో అదృశ్యమవు తాయి. సంఘదోి'హులు 
ప్రజల బ్రతుకులను పణంగా పెట్టి జూదం సాగిస్తారు, 

9వ యున;. ఇదీ మన పిపంచం? ధనస్యామిని రథీంచ 

డానికీన్యాయవా దుల కే కృియుక్తులూ, రాజకీయ వాదుల నక్కా 
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జిత్తులూ, విజ్ఞాన వేత్తల "తెలివి కేటలూ, అన్ని వేళలా పారా 

ఇస్తాయి. ఈ లోకంనుంచి ఎగిరిపోయి శిరో వేష్ణనం ధరించిన 

ఏ వైమానికుడూ దూరదర్శినీ యంతింతో విపోయసంనుంచి 
విపాంగావలోకనం చేస్తూ, పితీఒక్క చదరపుమైలుకీ సగటు 
సంఖ్యని ఎంతమంది నిర్భాగ్నులున్నారో ఎన్నడూ లెక్క. 

కట్టబోడు, 

కిన యువ; ఇదీ మన ప్రపంచం? ప్రజలలో నిస్పృహ 

అనంతు. జీవితంమోాద విర క్రి జనిస్తుంది. వీల ల్ని 

ఫోవీ.0ంచ లేని "పెద్దమనిప్. పెళాన్ని తిడతాడు కొడలాదు. 

అనుదినం అనంతంగా ఒశే అభినయంచేసీ టాపిక్ పోలీసు 

వాడు అనూంతంగా వళాంతంలోకీపోయి ee చెప్ప 

కుండా విషం తాగోస్తాడు. జీవితంలో నీరసం చారుణమవు 

తున్న కొద్ది మనుష్యు" కి మతులు చెడిపోయి కాళ మోద నిల 

ఒడి కళ్లతో అరుస్తారు. 

మొదటి యువ:_ ఇదీ మన ప పపంచం. విప్లవ పదతులలో 
[ద 

తరివీయతిచ్చే విస వ్యా లేకపోవడంవల్ల విదాంరులు 

పరీవౌపతా9లని ప్యాన్ మార్కు_ల ద్వీపొనికీ “రేసుకు బోయే 

పడనలుగా మాత్రమే పరిగణిస్తారు. వాళ్ళ ఆధ్యాపకులుసహాో 

తరగతుల మర్యాదలకు కట్టుబడి నిన్నటి రోలే 
చేడుకూడా సరఫరాశనేస్తూ తలలోని శౌలిష్కీ తలవైని వెంటు 
కలూ కోలోయి ము] ఛై ఫయమేళ్ళ శ్చ ముసలివాళ్ళయిపోతార. 

9వ యువ... ఆ పాదము _స్తకం రుజ్యాగ సమెన ఈ ప్రపం 

చంలో సర్వ వేళలా సమాజానికీ అంతఃకరణలుగా పనిచెయ్య 
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నలసిన కవులు శాతం, సామాజిక శరీరంలో బ్రహ శ్రరళధ్యం 

దాకా పర్యా ప్తమయ్యే సుషుమ్నా నాడిగా స్పండించవలసిన 

కవులు కూడా స్తంభించివోతారు. గంతలుకట్టిన గానుగౌద్దు 

లాగ లాగ లేన ంత బరువు భరించే ఛందస్సుల చేత సర్కళ్ 

ఫీట్లు చేయిస్తూ, అగ్షాన్ని మొయ్య లేక ఆలిసిపోయినమాటలు 

జ కీ మూక "సంజ్ఞలకి మూర్భసోతారు. 

శీవ యువ;- ఇదీ ఘన పపంచం, ఇక్కడ ఈ వరస్పర 

విద్వేపాగ్నుల మధ్య ముంచుకొచ్చే మృత్యువాంఛల నడుము, 

నిరాశాంధ కారాల సీడలకింద రకర శాల కుహానా పీన కలు 

బయలుజేరుతారు. జీవిత సంగాామంలో అన్ని రంగాలలోను 

పరాజయం పొందిన భోష్ట (పాణులంతా వీళ్ళచుట్టూ భజన 

చేసి పారలౌకిక మి మాంసల్లోకీ పలాయన మవుతారు. ఈ 

విఘుష్క-జీవుల ఐహిక సమస్యల్ని అమువీశ్తకంగా భీమా 

చెయ్యడానికి భగవంతుని ఏజంట్ల్రమంటూ (ప్రచారం సాగించే 

చీరకు పేరు వరసల దంభ సన్యాసులు పెచ్చు పెరిగిపోతారు, 

ఒక వృడ:. చాలు ఇకచాలు. చాలించండి. మా ధోరణి 

అయినా యీ శాలపు కురకారంతా ఇలా తయారవుతుం 

'బేమిటి? వెద్దలమిద గౌరవం లేనేలేదు కదా, సంప్రదాయాల 

మిద భక్షి “సన్న గెల్లి పోయింది కదా, “రాజభ ! క్తి మాటసశీ 

ేశభ కికూడా లేదు. నానాటికీ వీళ్ళలో నాస్తి సిక భావాలు 
మాతం ముదిరిపోతున్నాయి. 

ఇంకొ వృద్ధ: ఇందంతా నొట్టి కృర్రతనపు విరగబాటు' 
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అనుభ వంనల్ల సవరించబడని ఉదేకంచేసే ఆలెవాద విమర్శ. 

శాలం గడిచి కస్టాలు వొంటబట్టినతర్యాత వీళ్ళ కే తెలుస్తుంది, 

ఈ జబ్బులన్ని వ్రమానశాలపు ప్రక లశు.ణాలు కావసి, 

ఇవన్నీ మనతోబాటు ఎప్పుడూ ఉంటాయని ఎందరు (పయ 

త్నించినా వీటిని కుదర్చడం ఎన్నటికీ సాధ్యం శాదని, 

ఒక నృద:. అసలు సమాజమనేదే మిధ్య _ ఒక్క-క్క- 

వ్యక్తి తన శరీరం ఆనే కారాగృవహాంలో ఒళ్కౌ.కంఖైదీ. శిక్ష 

అనుభవిస్తూ చినరకీ మృత్యువుతో విడుదలకి ఎదురు చూడడం 

తప్ప మూనవుడు చెయ్యగలిగింది మరొక ₹ుదీలేదు, 

ఏవ వృదు;. ఆద్యంత రహితమైన విశ్వంలో జనన మర 

గాల శాఖ చంక )మణంచేసే మానవమాతుడికొక పాము 

ఖ్యం ఇవ్వడం అనవసరం, సూర్యుడిలోంచి మంట బంతిగా విడి 

పోయిన భూగోళంమాద మానవుడు లేనికాలం ఒకటుంది. 

సూర్యుడు చల్లారిపోయి మంచుముద్ద గా చీరుకురోయే భూలో 

కం నుంచి మావవుడు నిష్క్రమిస్తే నృష్టి దృష్టిలో అదొక 
నిట్టూర్పు విడువదగ్గ విపొడద సంఘటన కాచేరదు. 

ఒక యూన:_ ఈ నిరాశావాదంగో మాకు నిమి త్తం'లేదు* 

జీవితానికి పరాజయం ఉందని మేము ఆంగీకరించలేము. 

ఖభూమిమిద శాకపోశే ఇంకో ఖగోళంలో (పాణం పుమ్చీస్తుంది. 

మానవుడిలో మాకు నమ్మకంణఉంది. భవిష్యత్తులో మాకు 

విశ్యాసండఉంది. 
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భ్ YN By d* సి ny తో ae నృ:;_ కాలం అ వేదే ఒక ఫాంతి, 5 ట్ర భు బ్ 

నమ్మకం (భాంతిలో (భాంతి, 

యునక్ 6 భవిష్యత్తుని మేం చూశాం. భిపి సూనవుడు 
తీ 

మా" కొపికీంచాడు. 

2న MC అంతా మిధ. మృతునోక్క- శే నన్ఫృ స టు అంత మిధ్య మృత్యు న lant) 

యయా CA ig (౧ 

ధ్ 
ఒక యు: సరే మూరు గతాలాన్ని నెమరు ససుకుం 

టూ. మృతువు నే అరాధించకోండి. వెనక్కి వెనక్కీ. వెళ్ళి 
శ న. 

గ | 
గది కం:- ఆలాగే వెళ్ళిపోతాం, వెసక్కి- కాకఫోలతే 

ఏ 

ము భవిష్యత్తులో ఏముంది కనుక? 
నం 

పయ్టాస్సీ, వెనక్కి. ఇంకా వెనక్కీ- 

గోడ కనబడ చేదా పొదాం వెనక్కీ 

ఈ సందుకీ మలుపులేదు. పోసో “వనక్కి 

'హపీహే టాకీ ఇలా "తెచ్చా వేం, ఇంక వెనక్కీ. 

+శయ్ నావికా, మల్లించుపడవ 

ఈ నీళ్లు ఎంతదూరం వెళ్ళినా ఇంతే 

గాలీ మారింది నావికా వెనక్కి తపు పడవ 

వ్యర్థం ఈ పీయాణం వెళ్ళిపోదాం వెనక్కి. 

అమా ఎయోా జీవితం, ఆలిసిపోయాం మనం 

ని జుత్తు తెల్ల బడింది నా అశ చల్లబడింది. 

నానాళాల్లో ప్రవహించేది నెత్తురుకాదు జాన, 
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అమ్మాయీ హాడలిపోయాం వెస శీ పట్టించు దోవ 

సినిమా ఆపరేటర్ సోమోషన్ స్త యక్. 

బద్దలైన నాస స్వప్నాల రంగు షు ఇంకు వేసా 

చివికిన నా యావనపు సీతాకోక చిలుకల 

నా పారిపోయిన చిన్నతనపు పచ్చదనం ఏన్? 
అవమ్మూయీ జీవితం 

ఆనందం, సౌందగ్య్భం 

ఘోర మెన దోవీడి జరిగింది. 
పారిఫోడాం వెనక్కి. 

"మేం పఫ్ఫివెతున్నాం అమ్మాయిలూ, అబ్య్బా్ననాలూ 

ఇదిమాతం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మిమోద మాకు కోపంలేకు. 

యావనోత్సానాం న ల ఇంద్రధనస్సు రంగులతో ఏవో వింతలో 

కాలు చితి?ంచుకు6ట "రు మిరు. అవి తామరాకులమోద ఏటి 

చిందువుల్ల*గ ఎంత అందమైనవో ఆంత ఆ శాశ్వత మైనవి. 

యువకం;_ ఇకమిారు వెళ్ళండి, మూకుకూడా మో 

మిద కోపంలేదు. మొ దృక్పధా న్నే మము సహించ లేము, 
మోది నెనుకచూపు మాది ముందుచూపు. 

తీవ యువ; భవిష్యత్తును చూశాం మేము. భౌవి మాన 

వుడు కనిపించాడుమాకు. మళ్ళీ ఇప్పుజీ వస్తాదు. 

నృత: అక్రం లని ఆశలు, ఆకారంలేని స్వప్నాలు. 

యునకోం: భవిష్యత్తులో మాకు నమ్మకం వుంది. మాన 
వుడిలో మాకు విశ్వాసం ఉంది. 
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రాశిచక్ర గతులలో, 

రాత్రందివాల పరిగొమాలాలలో, 

బహ్మాండ గోశాల పరిభిమగాలలో, 

కల్పాంతాలకు పూర్వం కదలిక పొందిన 

పరమాణువు సంకల్పంలో 

ప9భనం పొందినవాడి "1 

నూనవుడా! మానవుడా! 
ఆలోచనలు పోయేవాడా! 

అనునిత్యం ఆన్యేమించేవాడా! 

చెట్టూ, చెరువూ 

గలా పుట్టా 
అకసంలో, సముదింలో 

అన్వేషించేవాడా! 

అశాంతుడా! పరాజయం ఎరుగనివాజడా! 

ఊక్ట్య దృష్టీ! మహోమహప్బుుడా! 

మహో (పయాణికుడా! 

మానవుడా! మానవుళా! 

అవిభ క్స్ కుటుంబీ! 

ఏకర శ్ బంధూ! 

మానవుడా! మానవుడా! 

యువ కం: కనుపాప వస్తున్నాడు. 

లిన యువ; బోను. వస్తానని అన్నాడు. అల్లాగే నస్పొన్నా 

తు వాళ్ళ (పపంచంలో ఆసత్యానికి చోటులేదు. 
pean 
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f ఇ. జో సు ఇ”. న్న NOT Deo! గ 
క 

ఘా శ ఒం ఫ్ అపో జా యుగ, AMES MMF Pn వుడు. మ సస చ ల గ 
అలన 

మ సా శీ గి సుమవావపంా కన ఇక లేసు, Ne 
(yp కరు గతాన్ని తపు భవిని చూషుజుని 5“ ముప; మోాని an మ లై hy 4 వీని చూగాంాని వ “9 ౧౧ 

sys కి న్నాయి, నికు క నువిప ఎలా కనపడతాడు? 

సుద, అం టం అంంకెమిం స (| లన! (0 (ళా ౧౬ 9: న్నా ట్స 

శన యువ, అవనో కనుపాప, 

ఎవ యువ: అకుపచ్చని గాలం బంతి. 

గిన యునః భౌని మానవుడు, 

కొను. మాట నిల బెట్టు5 సగానికి సచ్చాను, అంతే ఈ 

ఇసి నంలో చేను ఉంఎలేక నోతున్నాను, 

| యున;ః మాకోణం కొంతసేపైనా ఉండాలి. కనుపాషా 
వ్ మ 

సూ కాలపు ఏ సమోలు చెప్పవూ? 

కొను. అకానాంశి చెటుతౌాను, 

1న యున; అంతా అశ్చర్యంగా వుంది. ఏం ఆ్యగాళో 
తోచ లేకు. 

అన యువ; న అడగాలని ఉంది, ఏం ఆడగశడ్రాని!ీ 
vi భో 

ల చ చేదు. 

1న యువ; కొనుపాప్కా మాకు మూాణండకందా? 

కొను: శాలలో జీవిసాము. కాలాన్ని అకం చేను 
జ థి 

కున్న నొళ్ళి కి మెణంలేకు, 
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9న యువ; కనుపాపా మోకు ఆకలి వేస స్తుంచా? 

కను: ఆకలి? ఆమాటకి నాకరం జెలియదు. 

లవ యువ; కాదు. మాకు ప్ర స అక్క- ఫైదా? 

కను; ఓహో అదా? ఈ సమస్యను చెట్టు సప్సడ్్ పరస 
రించాయి. 

లవ యున; అందుకా ఆ అకుప న. సూర్య కింక" 

లనే మారు తింటున్నారన్న నూట, 

కను; కిరణాలని తినం. వాటిశ కిని పీల్చుకొని. 

1వ కం; సళే. ఈ తిండిఘోషశేంగాని ఒక సంగతి చెబు 

దూ. నువ్విప్పుడు తెలుగుభాష మాట్లాడుతున్నావు. మీరంతా 

ఇదేభాష మాబ్లాడుతారా? 

కను; క్ లు మాట్లాడుకోము. ఇఖఇాషచాల* ఆఅ మ) సై 

మైన పనిముట్టు. ఏ ఏ ఊహని ఆది విస్పష్టంగా అసంధిగంగా 

'కెలియజెయ "లేదు. నా మాటలుకూడా "మోకు సరిగా ఆగ 

మవుతున్నా యో లేదో తెలియదు. ఇరవయ్యో శతాబ్ద? లో 

"తెలుగు జనులమధ్య ఉన్నాను కాబ్య? నాటా, ో యంళాలు 

"తెలుగు ధ్వనులు చేస్తున్నాయి. 

1వ కం; ఆయితే మిరు ఒకరిభౌవాలు మరొకరి కెలా 

ప్రకటించుకుంటారు? 

కను; పరస్పరం ఊవాలతో నే పిసంగించుకొంటా'ము. ఈ 
సమస్యనుకూడా చెళ్లు పరిష్క_రించాయి, 

శివ కం; నువ్వు "ఇట్టువా? 



22 

కను: కాను. అయి'ే నృయోలతత్వం మాలో చాలా 

మట్టుకు జీర్తించింది. 

॥ ష్ అదెలాగ? 

కను: వినండి. ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు లొొలి సంవత్సరా 

లలో శెండవ పటన యుద్ధం ప్రకషంది. అందులో. 

1వ కం: మొదటి మ. స యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది? 

కను; ఇరనయో *తాబంలో. అంతకన్న ఎకు,.వ నన 

డగవద్దు. లీ ద జ 
లన కం: సోని అది యెవరిమధ్య జరిగింది? ఎలా పరిణ 

మించింది? 

కొను: రెండు విభిన్న దృక్పథాలుగల పృపంచ రాజ్యాల 

మధ్య జరిగింది. 48 గ ంటలతయుద్రం ఆని దానికి చరిత్రలో 

చేరు. దాని ఫలితంగా రెండురాజ్యాలూ తుడిచి పెట్టుకు పో 

యాయి. భూమి అంతా ఒక ఎడారిగా.ఇంతకన్న మంచిమాట 

నాకు దొరకి లేకుు.__భూమి ఒక ఎడారిగా మారింది. లోకం 

మొ త్తంఘోద కొన్ని వందలమంది మనువ్యులూ, ళాన్ని వేల 

చెట్లూ మాత)మే మిగిలాయి. చెట్లకీ మరుష్యలకీ మధ్యస్థం 

గా నోళాశాగంగల జీవ్రులుకొ త్త తగా " అవిర్భవించారు. వాళ్ళ 

నంతరి వాళ్ళ మేమేము. ఇండో పరమాణుయుద్ధం జరిగిన 

దాకా (పాణికోటి పరిణామంలో జంతు తత్వం, వశ తత్వం 

విడివిడిగా నే అరా నచ్చాయి. గోభాకారులలో 
సంఘన్షణ గ్ర చుక ఏమంగా రీవీరాపం" ధరించింది. నిజానికి 
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తీయ పరమాణు సంగామం మానవునిలో జంతుతత్వానికీ 
నృత తత్వానికి మధ్యజరిగిన యుద్ధం అందులోకూడా ఏ తే 

మూ జయించ లేదు. ఒక కొ తృపరిణామం మాత)మే జరిగింది. 

దానిళలితమే మేము, 

1న యువ: కనుపాపా, 25వ శ తాబ్బంలోకి చెళ్ళేనన్నావు. 
అప్పటివిశేసాలు చెప్పవూ? 

కను; నాకవీ సరిగా బోధపడలేదు, మేము ఎనమండు 

గురం కలిసి పరిశోధనకని బయలుజేరాం. నా యంతా్రలలో 
పొరపాటునల్ల ఇటు వచ్చేశాను, నను మళ్ళీ వెళ్ళిసొవాలి. 

సమిప్టీ మిద పరిశోధన సాగిస్తున్నాం. సమిష్టీమిదనే మాతు 
అరం అవుతుంది. ఇక సన్ను బలవంతం చెయ్యకండి. నాకు 

వ్యవధి లేదు, 

[1వ యువ: ఒక్కటిమాత్రం చెప్పు కనుపాపా, మీలో 

ఎవ్వరికీ వ్యక్తి త్వం లేదూ? 

కను; ఏం ప్రశ్న యిది, సమిష్టి బాధ్యతలో వ్వక్తి త్వం 
ఎన్నడూ వారించుకు పోనక్కర లేదు. నేనున్నానా? సమగ 

సమాజ జీవితంలో నా వ్యకి 0 సంపూర్ణంగా ఏకసీస్తుంది. 

వ్యక్తిత్వం అంబ వశాంతం అనుకుంటారు మూరు. కాబశ్లే 

మీకందరికీ ఇంత ఒంటరితనం. 

1వుయునవ మరిమాకు రహస్యాలు లేవూ? 

కను; రహా ? మేము గోళాకారపు గాజు గృహాల్లో 
జీవిస్తాము. భూమి ఆశారంతో, విశ్వం ఆకారంతో, మూ శరీ 
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రాలసి నివాసాలనీ సమ యించుకున్నాం. ఏ తణంలో 

ఎక్కడ ఎవశేం జీస్తు న్నదీ ఇంకొక లకి ఎప్పుడూ. తెలుస్తూనే 

ఉంటుంది. ఆ వస్తున్నాను. 

1వ యువ; నెళ్ళిపోయాడు. 

2న యువ: భవిష్యత్తు అకర్ష ణీయంగా లేదూ? 

వృద్ధ: అంతా పెద్ద (భమ. ఆంతా వొట్రికల, 

1ప యువ; తాతా, నువ్వు భావి మానవుడిమాటలు నిన 

"లేదూ? 

వృద్ధ: చేను నిదపోతున్నాను. మిరు కలలు కొంటున్నారు. 

1వ యున: కలలే నిజమవుతాయి. భవిష్యత్తును మేం 

చూశాం. భౌవి మానవునితో మేం మాట్లాడాం, 

బృంద. మరో ప్రపంచం సకస 

కనపడలేదా మరో ప్రపంచపు 
కణకణ మంచే తేతాన్ని. 



గవేషణ 
(మిలిటరీవూర్చి రికార్డు వినబడుతూ ఉంటుం) 

ప్రకటన: భూలోకంలో ఒకమానవుడు తన ముఫ్పయి 
ఆయిదోవట చచ్చిపోయాడు అతనిఆత్మని మృత్యుదూ తలు 

మిలిటరీ పవారాతో మరో విపంచానికి తీసుకుపోతున్నారు. 
ఆ లోకంలో అతనిఆత్యని ఒకానొక న్యాయస్థానంలో అప్ప 

గించ వలసిందిగా మృత్యుదూ తలకి ఉత్తరువు, దారిలో హా 

తుగా మానవుడు మేలుకొంటాడు. తానింశా బతికిఉన్నానని 

మృత్యు దూతలతో వాదిస్తాడు. 

( ఫేడౌాట్. . మిలిటరీ మార్చి) 

(ఫేడిన్ _ మానవుని గొంతుకు 

మానవుడు, ఇదేమిటి? మీరంతా ఎవరు? ఎక్కడికి 
తీసుకుపోతున్నారు నన్ను? మాట్లాడ శేం? మాటలురావూ 

మోకు? 

ఒక మృత్యుదూత; మాట్లాడకుండా నడనయ్యా 

మానవుడా. 

ఇంకొక మృత్యుదూత: ఈ మనిసీ. చచ్చిపోయాడు 
కదా ఎలా మాటలాడ గలుగుతున్నాడుP ఎప్పుడూ ఎరగని 
పడ్రుూరంః 

మాన; చేను చచ్చిపోయానా? మాశేం మతిపోయిం 
దా? మనిషంత మనివీ.ని చేను కనబడ లేదూ నీకు? 

2వ మృ: నిన్ను చూడనక్క రలేదు. నీకు కరీరంలేదు, 
నువ్వు చచ్చిపోయాను. నీ కళేబరం ఇప్పుడు మా పల్లెటూరి 
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వ లకాట్లో ఉంది. 

మాన; నేను బతికే ఉన్నాను. నన్ను వదలిపెట్టండి 
నాలోశానికి పోతాను. నా ఇంటికీ నేను పోతాను, నన్ను 
వదలి పెట్టండి. 

1వ మృ: నిన్నువదలి పెట్టడానికి ఉత్తరువు లేదు. న్యాయ 

మూరిముందు నువ్వు నిలబడబోతున్నా వు. నిన్నక్క-డ విచా 

రణ చేస్తారు. 

మాన: నేనేం పాపంచేశాను.? 

1స మృ: ఏమో మనుల్ని అడగనదు మాటాకుండారా 
© ౧ 

2న మృ: ఈ మానవుడు చచ్చిపోయాడు కదా ఎలా 
మాటలాడుతున్నాడ? 

మాన; మళ్ళీ అబేవాటా? నేను బతోకే ఉన్నాను. 

1న మృ: అదిమాకు అనవసరం. మా ఉత్తరువు (పకా 

రిం నేము నడుచుకోవాలి, 

మాన: ఆ ఉత్తరు విచ్చిన అధికారి ఎవరు? 

1న మృ: అధికంగా మాటలాడకు. ఆజలను ఉలం 
ఇ ౧ 

ఘీంచకు. 

మాన; నన్నాజ్ఞాపించుతున్న దెవరు? 

1వ మృ: అందర్నీ ఎవడు శాసిస్తున్నాడో వాడు. 

మాన:_ ఆతనిద్గర కానన్ను తీసుకొని "వెళుతున్నారు? 

1వ ము: అబ్బో. అతనిదర్శనం అంతసులభంశాదోయ్. 
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మానవుడా. చచ్చిపోయిన వెంటనే విచారణ జరిశే మొదటి 

న్యాయ శాలకీ తీసుకు నెళ్ళుతున్నాం నిన్ను. 

కవ మృ: ఈ చచ్చిపోయినమనివీ ఎలా మాట్లాడు 
తున్నా.నో? ఏదో పొరపాటు జరిగినట్లుంది, 

మాన; అవును, నన్ను వదలిపెట్లండి, నేను బతిశే 
న్నన్నాను మారు నమ్మరూ నన్ను? 

1న మృ: మేము నమ్మినా నమ్మకపోయినా నీకేం ప 
యోజనం లేదు. నిన్ను నదలి పెట్టగల స్థితిలో మేం లేము, 

బహుశా నువ్వు బతికే వున్నా వేమా కాస్తా 

మాన, బహుశా అంటా వేమిటి?ి నిన్పేయంగా నేను 

బతిశే ఉన్నాను, 

2వ మృ: ఎక్కడో పెద్దపొరపాటు జరిగంది. 

1వ మృ: ఈ లోకంలో" ఎన్నడూ పొరపాట్లు జరగవు, 

మాన: ఏం ఇ్లడేం స్వర్ష వూ? 

1న మృ: స్వర్లమనీ నరకమనీ వేలే వేశేలోకాలు లేవు. 

సీ పాపం నీ నరకం, నీ పుణ్యం నీ స్వర్గం, 

మాన: వది పుణ్యం? వది పాపం? bE నరకాలు 
"వేరు వేరుగా లేకపోతే పుణ్యపాపాలుకూడా "వేరుగా లేవు " 

2వ మృ; చచ్చపోయినవాడివి. చచ్చినటుండక చట 

విరుద్దంగా? aot పాపం, బబ ల 

2వ మృ: ఊరుకో, ఊరుకో, ఇతణ్ణి విచారణచేసే అథి 
శారం మనకి లేదు, 
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2వ మృ: అయితే ఈ మానవుణ్ణి మాటలాడవద్దను. 

వీడు మాటలాడుతూవుంకే నాకెందుకో భయం వేసోంది. 

1వ మృ: మనమేదో తప్పుపని చేస్తున్నట్టు నా ఆంతః 

కరణకీ స్ఫురిస్తోంది. చచ్చిపోకముందే మనం ఇతణ్ణి తీసుకుపో 

తున్నా మేమో? 

2వ మృ: ఇందులో మన తప్పేంఉంది. మనకిచ్చిన ఉత్త 
రువు ప్రకారం మనం నడుస్తున్నాం, 

1న మృ: ఈ మానవుడు బలి కీఉన్నాడు, ఇత్యశ్థి న్యాయ 
మూరి యెదుట నిలబెట్టడానికి ఏిలులేను. 

2న మృ: ఉత్తరువును ఉల్లంఘించవలసింబేనా? 

1వ మృ: ఎంత సంకటం వచ్చిపడింది మనకి. ఎక్కడో 
ఠతప్పూజరిగింది. దానిఫలితం మనం అనుభవిస్తున్నాం. 

2న మృ: ఊరుకో, ఊరుకో. తప్పూ జరిగిందని నిశ్చ 
యంగా నేం తెలుసు? తెలియంజే ఎవళ్ళమిద నై నా ఎలా 

నేరం ఆరోపించగలవు? 

1వ మృ: ఈ మానవుడు బలతికీవుండడమే ఇందుకు నిద 

రృనం, 

2వ మృ: మానవుడు మాటలాడ లేదు, 

1వ ,, మానవుడు మరణించాడు. 

9వ 4, మచురింతసేపూ మాడలాడాడే? ఇది సం 
భవమా? 
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1వ మృ: ఇంతసేపూ వదోబా9ం తిలోపడ్డాం మనం. 

2వ మృ: మరి మనకంత భయం వేసిందేం? ఎన్నడూ 
భయమంశు ఏమిటో ఎగగమే మనం, ఒక మాననమాతుడు 

ఎంత హాడలు కొట్టించాడు మశల్ని. ఏదో తప్ప చేసిన: 
ఎంత వణికిపోయార ఇంతసేపూ? 

]నమృ: ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ తప్పుజరగదు. ఇది 

వర కెపషుడూ మనం బతకున్న వాళ్ళ జోలికి పోలేను. 

మానవుడు; ఇప్పుడుమోగు నాకు అన్యాయం చేస్తున్నా 

రు. నా పొణాలు తీసేస్తున్నారు. నన్ను నగకబాధ పెడుతు 
న్నారు. నేనేం తప్పుచేశానని? బతికుండగానే నన్నిలా కాల్చే 

స్తున్నా శేమిటి? తీసు ఆెళ్ళండి? నన్ను మా అన్యాయమూ 

దగ్గరకీ తీసు సు వెళ్ళండి, ఆతగ్లే పన్న సాను, కానియ్యండి. మ్ా 

ధర్ శ్రం మారు నిర్వహించండి. ఆ న్యాయమూర్తి ౧ ఎవరో నాకు 

చయూపీంచండి. బహుఖా అతడు భగనంతుడు కాడనుకుంటాను 

ఆతనికన్నా తక్కువహోదాలోఉన్న త్వ దదేనత అఆనుకుం 

టాను, మా భూలోకంలో ఇలాంటి అధికారులు చాలామంది 

ఉన్నారు. ఇక్కుడకూడ' ఉన్నారన్నమాట ఆన్యాయాధి 

కారులు. 

1వ మృ: ఊరుకో ఊరుకో, ఇదుగో న్నాయశాల 
సమీాపీంచాం, మానవుడా! మమ a చీవాట్లు వె పెట్టకు. ఏ నుగ 

గానికి మేము కారణంకాం. నువ్వసలు చచ్చిపోయావో బలి 

కున్నావోకూడా మాకు తెలియదు. అజ్ఞ మేరకు నిన్ని క్క డికి 
తీసుకొచ్చాం, ఆం శే. 
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2వ మృ: ఇకమేం వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడి రయక 

భటుల! నిన్నప్పగించి మేం "సెలవు తీసుకుంటాం, మానవుడా! 

సి రౌాదాకారాన్ని చూసే మాకు భో యం వేసోంది, విచారణ 

లో నువ్వు గలవాలని |తికోగణ శుద్దిగా కోరుతున్నాం. జేవతలు 

కూడా పొరపాటు చేస్తారని ల జీవితంలో బుజువుచేనావు, ' 

జీవించే ఉన్నావనడానికీ మూాశేమా సందేహంలేదు, 

మానవుడా జీవించు. 

1వి మృ: మరిమాకు సెలవు, (పావు నిమిషం సేపు 
జంత) సంగీతం.) 

౨ 

పకటన: మృశ్యుదూతలు మానవుని ఆత్మని మరో (ప్రపంచపు 
యగ్జానానికీ చెందిన గశుకభటులకి అప్పగించి వెళ్ళిపో 

యారు. రశకభటులు ధర్మాసనంమోద కూర్చున్న న్యాయ 

మూ సమఠశుంలో మానవుణ్ణి హాజకుపెటారు. ఈ న్యాయ 

మూర్తి రి వయస్సు లేని, నేతాలు లేని ఒక (స్త్రీమూర్తి. 

న్యాయనూర్తి; మానవుడా! ఎన్నడూ జరగని పొర 
పొటొకటి ఈ భోకంలో జరిగింది. ఇప్పుజే నీ కాగితాలన్నీ. 
తెప్పించి పరిశీలించాను. నాకు కళ్లులేవుగాని చూడగలను, 

గూలోకంలో నీకింకా ఆయిదుసంకత్స రాల ఆయుస్సు ఉండగా 

ఈ కా ర్యాలయంలోని ఒకచిన్న వుద్యోగితప్పు లెక్క_వల్ల 

మృత్యుదూ తలు నిన్నిక్క-డికి తెచ్చేశారు, నువ్వు చనిపోయా 

వని న్ా వాళ్ళనుకున్నారు. 
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మాన: మీరు ధగర్గుస్వరూపులు. 'చేనతల పొరపాటు 

నల్ల ఈ మానవుడు బాధపడుతున్నాడు. నన్నుకూడా ఇప్పుడు 

సంజేపాం బాధిస్తోంది, నేను బతికున్నట్టా చచ్చిపోయినట్టా? 

న్యాయ : మృత్యు రాజ్యపు చట్టం ప్రకారం నువురి చని 

పోయినట్లుగా నే వుత్తరువు పడిపోయింది. తతుణమే మృత్యు 

దూతలు సీ ఇరీరంనుంచి నీ అత్మని తొలగించివేశారు. నీ 

కాగితాలు తెప్పించి పె అధికారులతో సీ విషయమై ఎంతో 

వాదించాను. ఇక్కడి వ్యవస్థలో ఎప్పుడూ పొరపాటు జరగ 

దనే అందరూ అనుకుంటున్నారు. కాని నీపట్టమాత్రం పొర 

పాటు జరిగింది. నీ కన్యాయం జరిగంది. నకు తాల సాతయ్యం 

ప౦కారం నీకింకా అయిదేళ్ళ ఆయువుందని నేను స్థిరంగా 

నం చేశాను. 

నూన: ధిగ్ముబేవతా! కలల, 

న్యాయ; నువ్వింక భూలోశానికి పోవచ్చు సీ అత్మని 

'జీవదూతలు మర్యాదగా మో పల్లెటూళ్లో వదలిపెడతారు, 

మా పొరపాటువల్ల స్కు ఆన్యాయం జరిగినందుకు మేమంద 

రమూ సిగ్గుతో తలవంచుకుంటున్నాము. భగవంతుడుకూడా 

ఆయన్ని నేనెప్పుడూ చూడలేదుగాని ఈ జరిగినదానిశెంతో 

బాధ పడుతూ వుంటాడు. 

మాన: ధర్ముబేవతా! భగవంతుణ్ణిమారు చూడ లేడా 
ఎప్పుడూ? 
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న్యా: భగవంతుడు ధర్నానికికూడా ఆతీతుడు. ఈ చగ్చ 

లిప్పుడు వద్గు. ఇక నేను సభ చాలిస్తున్నాను. నువ్వు భూలో 

శకానికి చెఫ్. (ఆరనిమిషంశేపు జంత) సంగీతం) 

పికఓన; చేవదూతలు మాననుని ఆత్నను అతని పల్లె 
'టూళ్లో దిగవిడిచిపోయారు. కాని అప్పటికే ఆతని శరీరాన్ని 
బంధువులంతా దహనంచేసి వేశారు. ఇంకా అయిదేళ్ళ జీవితం 

వున్న మనువ్యుడి ఆత్మ నివసించడానికి శరీకంలేదు. తన న్గరీ 

రాన్ని వెతుక్కుంటూ ఆతు ఆ రాతింతా ఎంతో అల్లా 

డింది. మళ్ళీ ధర్భదేవత దన)నం చేనుకుంశు బాగుండునను 

కుంది. కాని ఈ లోకంలోని ఉష 'తాధికారుల దగ్శనం చేసు 

కో రాలంశునే ఎందర్నో ఆశ్రయించి. ఎన్నెన్నో తివ్చలు 

పడాలే ఆ లోకంలోని అధికారిని దగి గంచడంఅంశ₹ు మాటలా? 

నిన్న తనపయత్నేం లేకుండానే ధర)డేనత కనబడింది. ఈ 

రోజు ఎక్క_డుందోకూడా తెలియదు. అయినా తన పయ 

త్యాన్ని ఆత్మ పదిలిపెట్ల దలుచుకోలేదు. సమ స్తదేశ కాలా 

వనులలో న తంతంగా నిరాఘాటంగా సంచరించ గలుగు 

తోంది అత్మ. కాని పంచభూతాళలో కలిసిపోయిన తన శరీ 
రంమూాతిం ఎంత వెదికినా మళ్ళీ కనిపించదు. ఇదేమిటీ ఉప 

దనం? ఎక్కడో ఎవ్వరో చేసిన పొరపాటుకి తానెందుకింత 

బాధ పడాలి? మళ్ళీతాను మరోప పపంచానికి "వెళ్ళి ఎలా 

నా తనశరీరాన్ని తన కిప్పించవలసిందని న్యాయమూార్తి 
మెచట ఫిరాందువయ్సడానికి రవ కొలముర్య అల్లాడు 

తున్న మానవుని ఆత్మ నిక్చేయించింది, 
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మగోపిపంచపు న్యాయస్థానం "వెలుపల పెద్ద పెద్ద 
థి ఏ ౧ 

సొరంగాలవంటి వరండాలు, కీచురాళ్ళ చప్పుడు. (ప వేశం అత్మ 
రూపంలో మానవుడు) 

మాన; ధర్న్శదేనతా! ధగ్శ దేవతా! 

(ఎవరూ పలకరు. కాలానవధుల కొసనుంచి అతని జాలి 

శిక్షకు అదేజవాబుగా (నతిధ్వని. చీకటి గుహభోంచి నదులు 

(పవహించిన చప్పుడు.) 

మాన; న్యాయమూ సీ | న్యాయమూ గీ! 

(ఎవరూ పలుకరు, ప్రతిధ్వని తప్పు, తర్యాత గాజుపెం 

కొలు పగిలిపోయినట్లు నవ్వు) 

నవ్వినమనిపీ.: ఈ భగనంకతుని న్యాయస్థానంభో ఎవ 

రయ్యా నువ్వు! 

మాన; నేనోమానవుణి. నాకింకా అయిదేళ్ళు ఆయు 

రాయం ఉంది, (నవ్వు) ఎందుకలా నవ్వుతావు? ఎవరివి 

నువ్వు? 

నవ్విన: ఎవరినై తే నేం? ఆనందం అనుకోనన్ను మాట 

వరసకి, ఏకం నా సంఖ్య, ఎప్పుడూ ఇకం-జే నా ఉద్యోగం. 

స్కు ప్రస్తుతం సాయం చెయ్యడానికి వచ్చాను, 

మాన: సంతోషం, నిజంగా ఇది స్వర్లలోకంలాఉంది, 

నవ్విన: ఇక్కడ ఉద్యోగుల్ని కొందర్ని చూస్త ఇదే 
నరకం అనుకుంటావ్స నువ్వు. వాళ్ళదాహాం నువ్వు తీర్చ లేవు. 
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మాటనగసకి నాలో నే మరో దుర్శార్షవు -వేపుంది. మాటనర 
సకి* నీకు నేను న్యాయమూర్తి దగ్శనం చేయిస్తాననుకో, నాశే 
నూత్య్రం లంచం చదివించుకోగలను? 

మాన; ఇంకా సందేపానూ? ఇది నరకం, 

నవ్విన: అన్ని స్ మనస్సులో నువ్వే కల్పించుకొంటు 

న్నావు, నిష్కల్మషంగా" నీకు సహాయపడాలని వచ్చాను. 

మాటనగసకి నువ్వు కోరినవరం ఇస్తాను. చేనుకోశే హవిస్సు 
లతో నన్ను సంతోష పెట్టు. 

మాన; ఆనందానికి ఆనందం కలిగంవాలా నేను? నన్ను 

చేను హోమం చేసుకుంటున్నాను. ఇది చాలదా న తృప్తి వికి 

నిన్ను నూటఎనిమిది వేర్షతో పిలిచి సోత్రం చేస్తాను. సీకు 
జాలి గలగదూ, ధళ్శటేనతని చూవపీంచవూ? 

నవ్విన: ధగ్భచేవతా దగ్శనం! అదంత సులభమను 

కున్నావా మానవుడా. మాటవరసకీ అందు కెంత తపస్సు కా 

వాలో ఆలోచించావా? 

మాన; నేను కోరకుండానే నిన్న అవిడ నాకు డర్శన 

మిచ్చింది. 

వనన. నువ్వు భూలోకపు కాల పరిమితులలో 

మాట్లాడడం మానివెయ్యాలి. మాటవరసకి నిన్న చూశావో 
కాన్ని యుగాలకిందట చూశావో ఎవరికి తెలుసు? ఇంతకీ 
నువ్వెందుకు అవిడనుచూ డాలి? 

మాన: నీకు తెలియదా మహానుభావా! నా నోటంట 
చెప్పీంచాలా? 
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నః న్య: నువ్వేదో దావాలో గలిచావటకాదూ? 

మాన: గెలిచానో, ఓడానో! ఈ పా్రణానిశేమా సుఖం 
లేదు. నా శరీరం నాకు దొరికితే బాగుండును. 

న, స్య; ఏమైంది స గరీగం? ఎక్కడ పాశేసుకున్నాను? 

నూ; నేచేమో పాశేసుకోలేదు. మో న్యాయస్థానంలో 

ఒక వుద్యోగి చేసీన పొరపాటువల్త నాకు మరణం సంభవిం 

చింది, 

ష్ వ్య: అలాగనాపాపం, 

మాన: ధగ్భుదేవత నా జీవితాన్ని నాకుమళ్లీ (పసాదిం 
చింది. కాని మావాళ్లు న నా శరీరాన్ని దహానంచేసి జేశారు, 

నిన్న రాత్రంతా నేనె ంతో మాతేనపడ్డ? ను. ఒక చచ్చిపో 

యిన గప్బిలం గ నీరంలో ప్రవేశించాను. గబ్బిలంగా బతకడం 

ణం తకష్టం, చాలాసేపు ఒక చెట్టు కొమ్మని పట్టుకొని "వేలా 

"జీను. నూతిలో ఒక కప్ప చచ్చిపోయివుంది. పోనీ అని చాని 
ఒంట్లోదూ రేను. కప్పబతుక్కు అందులోకీ నూతిలోనికప్పబతుకు 
అది. ఉక్కిరి బిక్కిరిగా నే వుంది, నాకు మిగిలిన అయిబేళూ నా 

బతుకు నేను బతుకక ఇంకో జంతువుని ఎందుకుశావాలీ నేను? 

న. న్న: పోనీ మనివీ.గానే బతక లేకపోయావూ? మాట 

వరసకి భూలోకంలో మనుష్య కళేబరాల శేం తక్కువ? అను 
తృణం ఎందరు వ. కాశ్మీరంలో, మలయాలో, 

జావౌలో... 

మాన; ముష్ఫయి అయిదేళ్ళు చేను నేనుగా జీవం 
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వాను. నా శరీగంతో సమాధానపడ్డాను. అదిమాని ఇంకొకరి 

బతుకు నేనెలా బతగ్గలను చెప్పూ? 

షడ్ అల వాట్లు వాడి ఆలోచనలు అన్ని నాడి వే 

ఫోస్ ఎలానో ౯ స్గపడీ వాటినే అనలంభిసా ననుకో, అప్పటికీ 

నాగి అబద్ధం బతుశే అవుతుంది, 

గ RE జరిగిన ఒక్కొ. తప్రూనల్ల ఎంతే 

క పశ్డావునువ్వు ! ఏకు సొయపడాలని నుంది నాకు. 

నువు నాకి లంచాలూ* ఇన్వనక్క-గ లేమలే. ని సికిం సహాయ) 

కావాలో చెప్పు. సీ శరీరాన్ని నూత్రిం బూాపవీంచమనకు. 

మానవుడు, ధర్గ'చేనతని మూపించు. 

నః న్య: ఆవిడమా(తం ఏం చెయుగలదు? ఆవిజే కాదు 

ఎన్యర్థ్లూ యిక నీ శరీరాన్ని సీకివ్వ లేరు, 

మాన; దేనతలకికూడా అసాధ్యమైన కార్యా 

లున్నా యా? 

న. స్ట! మానవుడివి కాబట్టి నీకు చేవతలశ శక్రిమోద 

విపీతమెన విశాసం వుండడం సహాజమే. కానిడే వాదిచేవులు 

కూడ" పుగోగమనశీలమైన కాలాన్ని వెనక్కి. మళ్ళించ లేరు. 
శావ"లంశ1ే నీకు ధగ గచేనతే దర నం యిప్పీస్తాను. లేదా ఇం 

శీజీనా సహాయం కావాలంటానా? చెప్పు, చేస్తాను. 

మాన; అఖ్క- న్లేదు. ఆవిడని చూపీసే సె చాలు. ఆవిడ 

నాశీదో చారి చూపిస్తుంది. ధగ్గచేవత pe చెయ్యమంటే 

అది చేస్తాను. 
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న వ్య: అయితే పద. 

(పొవు నిమిపం జంతిసంగీతం) 

పకటన: ప. కి, అనగా అనందం, నవాగ్గానం 

పీకాగం సరీరం లేని మనిషిని న్యాయనూర్తె సమమా నికీ రసు 

3 సు) 

మాన: ధిగ్ణబేపతా! నిన్ను సందర్శించడానికి చేను 
ప్రచండ మన తపస్సుచేశాను. నర్గనాతీతం నేను పడుతున్న 

మీభ. 

న్యా: మళ్ళ వచ్చావెందుకు మానవుడా? ఈ మారు 
నువ్వు తెచ్చిన అభియోగం ఏనిటి? 

మాన, నా శరీరం దగమైనే యింది. చేను నిలవడానికి 

సీడలేదు. మీరిచ్చిన అయిజేళూ తీసుకున్నా ప. 

రాశయంగా నన్నీ అనంతవిశ్నంలో పరిభివి: నిన్వకండి, 

న్యాయ: మొదటిసంగతి ఆ జు నేనిచ్చినవి 

కావు, శిండోది వాటిని తీసుకొ నే శె క్తిగాస్పి = కారంగాని 

నాకు లేవు, 

మానవుడు; మరి నన్నిప్పుడేం చెయ్యమన్నా రో మాే 

చెప్పండి. జీవితంనుంచి నేనొక కాందిళీకుల్లయి పోయాను, ఇం 

కొకడి బతుకు నేను బతక లేను. ఎందుకు నాకీ అయిదేళ్ళు? 
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న్యా: పోనీ, ఇడిచెప్పూ. ఇంకో కొ త్తబతుకు సం 

భిసావూ? 
మా: అంట? నాకు బోధపశలేదు. ఈ అయిదే? 

కాలంతో ఇంకో కొ త్రేటతుకు ఎలా సాధ్యవ వుతుంది నాకు? 

న్నా: అయిదే అన్న పరినితి తౌెలగిస్వాను. స్య్బిం 

వచ్చిన గ్లరీన౧౭ో నువ్వు ప్ర వేశంచు. 

మా: వదు తీ" వస్తు, నన్ని జన్నదుఃఖపు చెఎనుండి 

విడిపించు 

స్యా: య. త్య మే! అదిమాత్యుం నన్నడక్కు_, 

ఆనగం నేనస్ట లేను. సీ? * జవిచాని న్నిన న ర్త సరీరాన్ని 

మాపించగలము. న జన న్య రాహిత్యాన్ని ప్రసాదించే 

శ క్తినాకు లేచు. 

మాన: చేనతలు తమ అకక్రిని నాదగ్గర చెప్పుకుంటు 

న్నారంట నవ్వాలో ఏడ నాలో నాకు తెలీయలేదు.. శాని 
య్యండి, జరిగిన పొంసాశళేదో జరిగిపోయింది. నేను భాలో 

శకానికి పోతున్నాను. ఏడోఒక *కింంలో దూరుతాను. ఏదో 
ఒక బతుకు ఎలాగో ఒకలాగ బతుకుతాను. ఎప్పుడుమోరు 

పీలిపీించుకుం కే అప్పూడు ననాను. ఇప తన బోధపడింది. 

చేను మో చేతిలో ఎలా అట వస్తువునో, ఇంకొకడి చేతిలో 

మీరు అలా ఆటవస్తువులు. ఆ ఇంకొకడు మరొకడిచేతిలో, ఆ 

మరొకడు వేరొకడి చేతిభో,. ఇలాగ ఇది అనంతం. 

నాళ స ఎపి రసా స్యం అంతా ఇంతే. ఇక చెప్పు మాన 

వుడా, వ రంలో కక? 
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మాన: అన్నిశరీరాలూ ఇప్పుడు నాకొక శే, దేనత 

చ్లోనూ మానవుల్లోను కూడా నాకు నమ్మకం సొతోంట, 

న్యాయ: ఓయి మానవుచా నువ్వు 'దేనతేలని వమ్ముక 

వాతే సాయి+వుగాని మానవత్వంసూద విశ్వా సాన్ని వాతం 

సంచకు, సిజమే. నికు 'దేనతలనల్ల టి. మ 

ధా ల నేను శమించమని కోరుతున్నాను. మా:ఫుఇ 
'దేనతలు సి శీవూపష హోరుకుంటునా రు. తుమించవూ? 

మాన; టు కన్యక తల్లీ, ఇదినో. చేతులు బో 

డించి మొక్కుతున్నాను. ఈ అల్పమాన; వుడా చేనతలసు 
తుమించవలసిన వాడు. అంతమాట అనగ గా స. నాకు "సెలవిప్పిం 

చు, నేను భూలోకానికి పొతాను. | 

ధగశ్రదేనతలు: ఇందువేత నే దేనితలు మానవుని ప్రేమి 
సారు. మ హృదయ వై శొల్యాన్ని ముర పరు సాన్ 

మిస్కున్నాను. నికు ఎనరిలాగ బతశాలల ఫుంవో కోరుకో. 

మాన; నాకు నాలాగతప్ప ఇంకోవిధంగా బతశకాణని 

చేదు. అఏ అసాధ్యమని తేలిపోయింది. ఇక వ తు తే నేం? 

ఎలాగూ కొ త్రజీవితం జ కా బట్టి సరికొత్త 

జీవితమే  మొదలుపెడగౌెను నన్నో అమ్మ కడుపులో 

పారెయ్యి తల్లీ తలీ. అదేజేను కో శేవరం. 

ధర్మ: అదిగో మళ్ళీనాకు లేని కి సామ వాలని 

నాకాపాదిస్తున్నావు. నిన్ను తిరిగి నేను సృస్టీంచలేను. శిశు 
వుగా జీవితాన్ని (షారంభిస్తానన్నావు. కనుక ఇదుగో విను, 
స్కు పూర్గాయుర్రాయం ఇస్తున్నాను, ఈ తణంలో భూలోకం 
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లో ఒక అమ్మాయి పసవిస్తోంతి, కాని పాణంలేని శిశువు 

అరి. అతెకష్టంయోద వైద్యుడు ఆ శిశువుని పెకీతీశాడు, అబిడ్డ 

సరీరంలో నువ్వు ప్రవేశించి బ్రతుకుని పాగిరంభించు. 

మాస: మహాపిసాదం 'దేఏ. 

(అరనిమిషం జంతే9 సంగీతం) 

2 

పకటన; భూలోకంలో ఆంధ్రదేశంలో, ఒక (పసూతి 

ననగా లం లో ఆపచేషన్ గది, ఒక అమ్మాయి మృతే శిశువును 

పిసవించింది. 9 కోరోఫారం నిద్రనుంచి మేలుకుంటోంది. చిన్న 

సుళాలుగు, పక. పెద్ద డాక్టరు నిలుచున్నాడు. మిగిలిన వాళ్ళు 

కొంచెం దూంంగా ఉన్నారు, 

డాక్షను; భయం లేదన్నూ. ఏ కేం పమాదం లేదమ్మా, 

అంతా అయిువొోయింగి, 

అమా గు: (నిరసంగా) ఏ ఏ మయింది. డాక్షరుగారూ! 

నా భిడ్లను చూవించరా? 

శాక్టగు; చూదువుగాని చే అమా గ్ర! మొవటనీవు |విశాం 

తి తీసుకో 

అమ్మాయి: ఇది చెప్పండి డాక్షరు గారూ! ఏంపీల్ల? 

“మునాడా అడచా? 

డాక్ రు: పీల్లజేనమ్మా. కళ్ళుమూసుకో, అటుమూడకు 

అమ్మాయి; :అచ్చాయిక దలడేమండీ!ఏడుపు ఏనబడజేం? 
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డాక్షరు: ఏం చెప్పమంటావమ్మా నువ్వు ఖైగ్యంా 

వుండాలి. 

అమ్మాయి. చెప్పండీ. స ఏరవా లేదు. చెప్పండీ. అబ్బాయి 

చచ్చిపోయాడు, అంతేనా? 

డాక్టరు: ఇంకా ఆశలేక పోలేదు. మా ప్రయత్నాలు 

మేం చేస్తాం. కళ్ళు నూసు సుకుని పడుకోఅమ్మా. మాట్లాడొద్దు 

కదలవద్దు మెదలనద్దు. 

pre (దుఃఖంగా) నాకు తెలుసు. చచ్చిపో 

యాడు. లాభం లేదు. చచ్చిపోయాడు. 

మానవుని గొంతుక: నేను చచ్చిపోలేదు. నమ్మండి 

నీను బతిశే ఉన్నాను. 
(శిశువు రోదనధ్యని కెవ్వుమని వినిపించి కిమంగా 

ఫడౌట్) 



అనంతర యాత్ర 
ప్రకటన; కాలం అంతా ఒకశుగాని అందరికీ ఒకటి 

కాదు, జీవిస్తున్న వారి కాలంవేరు. మగణించినవారి ౩లం 

జేరు, గర్భంలో ఉన్న శిశుశుదొక కాలం. ఇంకా గర్భస్థంకాని 

జీవి దింకోశాలం. స్రీ మరులోనో, విమానంలోనో పీయాణం 

చేస్తున్న వాడికీ న్మిదపోయి కలలు గంటు న్న వాడికీ, మలిపో 

యిన వాడికీ, వరాగg నె రాశ్వాలనల కాపాూయం ధరించిన 

వాడికీ, “కాలం ఒ శీవిధంచా గడవదు; 

(రైలుబండి చప్పుడు పారంభం ) 

తత్వ శాస్వా)ధా పకుడు (శ్రీరంగారావు రై రై లుగండిలో 

ప్రియాం వేస్తున్నాడు, నిదసోతున్నాడు. అతడుకాక ఇంకా 

ఆ మొదటి తగగతి పెళ్టైోో ఇద్దరుమా త్రం ఉన్నారు. 

కాంతం సరళి. 

కాంతం; ఎ మెంతయింది సరళా? 

సరళ; సారీ. నావాచీ ఆగిపోంది. 

శాంతం; ముసిలాడు చేతిని వాచీతోనే నిదిపోతు 
న్నాడు. చూడెంత ుమయిందో ! 

సరళ; మర్యదగా మాట్లాడు కాంతం. ఆయనెవరో 

తెలుసా? 

శాంతం: ఎనర్రై తే మనశీం్ల అయినా ఎవరు? 
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సరళ; ఆ సూట్శేస్మాద ేరుచూడు. 

శాంతం: ఎ. యస్, రంగారావు. ఇంకో యస్, 

తక్కు_న! 

సరళ; షటప్. ఈయన చాలాగొప్పవాడు. మావారె 

ప్పశూ ఈయన్ని గురించే చెబుగూంటారు, 

“కాంతం; సే, ఒప్పుకున్నాం, మెంతయిందో:మూడ 

మంకు. 

సరళ; ఆరు, 

కాంతం: ఎప్పుడో ఆగిపోయిన నీ వాచీలో కాదు, 
అదుగో ఆవాచీలో, ఎంతయిందో చూడ వే? 

సరళ; నీవాచీ యేంచేశావ్? పెట్లో పెళ్ళ శావుకదూ?! ' 

వం అజ్మాగత్త! 

సరళ; అక్క- య్యోయ్! 

కాంతం: ఏమి శుఆది? నిర్ధాంతపాయావ్ 

నరళ; ఈయన వాచీకూడా ఆగిపోయింది?ి 

కాంలతేంకా మంఛి పని చేసింది. 

సరళ: కాదే సరిగ్గా ఆరుదగ్గ శే ఆగిపోయింది. ' 

శాంతం: . ఆయితే ఏమంటావు? 
సరళ; ఏమిలేదు. ఎందుే#ేనా మంచిది. సీవాచీకూ డా 

చూడు. నాశేమిటో భయం. వేసోంది య 
శాంతం: సూపర్ స్లిషన్! భయమెోందుశే! అన్ని 

వాచీలూ సాయ్మంత్త్సం .అరుటంటల శాగిపోయాయనేే ఈ 
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రాతి వదో పిళయం వచ్చేస్తుందన్వే ఫరవాలేదు నా వాచీ 
సరిగానే ఉంటుందిలే! 

సరళ; అయినా ఓమారు పెళ్లుతెరచి చూద్దూ! 

కాంతం; చాదస్తం! చాలారాతయింది: ఇక న్మిద 

పోదాం, 

సరళ; ఆలాగంకు పనికి రాదు. నాగుం డెల్లో పెద్ద బెంగ 

పడింది. ఏదీ సీ తొళం ఇలాఇ 

శాంతం: ఇవ్వకపోతే? 

సరళ: పోనీ నువ్వేతియ్. 

శాంతం: చిన్న పందెం 'వేదాం.. నావాచీ తిరుగుతూనే 

ఉంటుందనీ నేను ఆగిపోయుంటుందని నువ్వు! 

సరళ; అబ్బ తాళం ఇవ్వకపోతే నన్ను చంపుకు 
తిన్న శే ం 

. శాంతం: ఏమిటా ఒట్లూ ఖ్ కావలిస్తే 
అంద, 

రంగా: అమ్మాయిలూ! ఇంకా నిగోపోలేదూ? ఆర్ధ 
ర్యా తయినట్టుంచే ,..ఆశీ నానావీ ఆగిపోయింది! 

సరళ; నావాచీ కూడా సరిగా ఆరుదగ్గిలీ ఆగ్గ్నిపోయిం “oo ౧ 
దండీ! = a 

శాంతం: ఊం, నావాచీ కూడా రీనీచూడు! పవ 
శాలమే ఆగిపోతుంధని సరళ భయం, 

రంగా? పాలం ఎప్పుడా: ఆగిపోదు తక గవేయ 



డ్తీగ్ర్ 

రాల మాటా మూడు గడియారా లొక్కసారి ఒశేచోట 

ఆగిపోతాయా అంటే అటువంటి సంఘటన అసంభవం అనను 

గాని....ఆరలి అతి అత్రి అత్యం తే... 

సరళ; (గట్టగా అక్కఒయ్యా! (రైలు: పిమాదం, 

పెద్ద చప్పుడు. చాలా గల్లంతు, రక ల 

ఆకాశబా కా శీడియోా వొర్తలు, గతరాత్రి రైలు 

Sa గాయపడిన నారిసంఖ్య 94. మరణించిన వారి 

సంఖ్య ఒకటి, మరణిం చినవ్యక్షి (వొఫెసర్ ఏ స్ ఆ! 

ఒకగొంతు; చాలు! ఈ వార్తలు, రైలు ప్రమాదం, 

గాయపడ్డ వారు, మరణించినవారు! పాన సిమాదర_గాయ 

పడ్డవారు, మరణించినవారు! యు పిమాదం._గాయపడిన 

వారు మరణించినవారు! వద్రీ ఇవన్ని మరపించే మంచి 
సంగీతం! (మ్యూజిక్ ) 

రంగా; గణితణొ,న్రరీత్నా కాలం ఆగిపోవడం సంభ 

నమా? అసంభవమా? ఆ అమ్వ్మూయివాచీ నడుస్తోందో ఆగి 

పోయిందో తెలియశేదే? ఆక్క_య్యా అనిఅరచి కేటికీలోంచి 
గంతేసింది. చేను నిద్రపోతున్నా నా? మేలుకుసన్నానా? 

ఇప్పుడు మై మెంతయింధో? 

. శైలు అగిపోయినట్టుందే! స్లేషనుగాసీ వచ్చిందా? 
ఆంతా చీక టిగాఉండే. అశ 'నావాచీపీదీ? ఇయ్మ్యేదీ? శరీరం 

యేదీ? 
ఒకో గొంతు! ఆ ఒక్కరైనా చచ్చిపోయుండకొపోనట, 

సొకొవల్ల గుండే అగిబోయిండట. ఇదుగో “జీపర్లోవ్రుంది. 
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రంగా: నాగురింశె మాటాడుకుంటున్నారు. 

ఒక్ర గొంతు: అపెళైలోనే ప్రయాణం చేస్తూన్న అమ్మా 

యొకర్తె పవిగజూల దూరంలో బురదలో పడిపోయి చెక్కు 

చెదరలేదు. 

ర గాః చేతులో రి టనాచీకూడా ఉందా? 

ఒకగసోంతు: చేతిని రెష్టవాచీ మాతం ఆగిపోయింది. 
అయితే అపి పీమాదాసికి పూర్వం ఆరుగంటలకి! 

ఇంకొకరు; ఈ పేపరు వాళ్ళు వ వసంగ కివదలి పెట్టరురా! 

ఒకగొంతు: ఈ చితం షూశాొవా? ఆ పిల్ల నేతిలో 

ఇంకో రిష్ట వాచీ ఉందట, దానిముళ్లు...._ 

ఇంకొగ; చా ల్లెదూ! 

రంగా: చంపేశాడు! ఈసారి చేను నిజంగా వ 

సో మాను! ముళ్లు SRO తిరగ నబ్లా? ఏయ్. పే 

చదువుతున్న మనివీ. నిన్ను నిన్ను —— న. 

చస్పవూ? జ 

ఒకగొంతు: మూగడుముమ్శా. పడ్డాక వలుకోక ఏం 
చేన్తాడంటా? 

రంగా: వీళ్ళు మేదో ధోరణిలో పడ్డారు. లాభం 

లేదనుకుంటాను, అయినాతఅరి'సే "స్తిP__అరుస్తాడు...ఏయ్ అబ్బీ! 

ఒకగొంతు; ఛీ! దోమలు! ఒకళు సంగీతం, మా 
యింటినిండా ఇన్ని దోమ లేమిటి? 

రంగా; చేను దోమకన్నా హీనం! దోమకు (పాణం 
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ఉంది. నాకులేను. లేదని బెంగకూడాలేదు. గాని శై మెంత 

యింవో తెలిస్తేనా? 

ఒక గొంతు; అబ్బో చాలా కై మయెండి, ఇక చేనిం 

ట్రిక్రి వెళ్ళాలి. 

ఇంకొక: ఏం ఇప్పు జేమంత మించిపోయింది, కాఫ్ 

తాగవోనచ్చు. ఒసే! 

రంగా: కాఫీ తాగాలన్న తాపత్సయం ఒకటి వొదిలి 

బొ యింద, చచ్చిపోనడంలో వాలా హాయుంది. కాఫీ ఒకు 

అన్నమా కేపి టి? తిండీ తిప్పలూ అ రదు. ఇల్లూ వలీ 

అనవసరం! బట్టలు వేనుకోవాలన్న జడబేలేదు. నా టయుం 
ఎప్పుడూ సమయానికీ కనబ జేది కాదుకదా ! సమయం! సము 

యం! ఏమిటో జపం వసోంది! ఏమిటి చెప్పా! ఆ.అబే!ఇబే 

మిటి చేనెక్క డికో తేలిపోతున్నాను? ఏమిటి జ్ఞుపకంవచ్చిందీ? 

ఏమో! మరచిపోయాను, 

(సానుభూతి సభలో) 

ఉపన్యాసకుడు: సోదర సోదరీ మణులారా! మన 

మిప్పుడు [వొ ఫెసర్ రంగారావుగారి మరగానికి సానుభూతి 

(పరటించి నిమిత్త ౦ ఇక్కడ సమా వేశమైనాం, రంగారావు 

నా పొణస్నేహితుదు. 

రంగా; పచ్చి అబదం! పజ కాలేజీలో నాఉద్యోగం 

పోవడానికి కారణం, అందు చేను కడుపు చేతో పట్లుకొని 

ఉత్త రహిందూ సానానిో పోయాను, 
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ఉపన్యా: రంగారావు మనణారి వాశైనందుకు నేను 
గర్విస్తున్నాను, ఆయన ఫిలాసఫీలో నిధి! ఖండ ఖండాంతరాల 
కాయన పేరు వ్యాపించింది. ఆతని పుస్త కాలు అ కావడమే 
కష్ట! నిజం చెప్పాలంకే నాకవి ఆసలే అరంకాలేదు! అసలు 
నేను రాజకీయవాొదిని, జీవితమంతా శక సేవలో వెళ్ళు 
బుచ్చాను. నాప్పియమైన పొర్లి నాసేనని గుర్తించి... 

రంగా; శ వహ హా నాకోసం జరుపు 
తున్న సభలో నాగురింది మాట్లాడను? నా పుస్త కాలుమహో 
మహో వాళ్ళశే ఎర్గం కావు. నీకు బోధపడ లేదని ఏడుపెందుకు! 

! ఫా నేనిక్కడ ఉండ లేను. అంతా నటన! అంతామాసం 
జీవిం చినంతకాలం నేను మానన్రల్ని ద్వేవించాను. పరక 
తర్వాతే ఆ ద్వేషం మరింత దృఢ పడింది. మరణం ఎంతవుధు 

రంగా ఉంది! ఏ కోరికా తేకుండా చచ్చివోనడం ఎంతహోయి! 

ఏ ళోరికాలేదూ? తేశేం? ఒక్క కోరిక్రమాత)ం మిగిలి 
నోయింది. ఆ అమాాయి పెట్టిలోంచి తీసిన రిస్టువాచీ తిరుగు 

తోందా? ఆగిపోయిందా? ఆగిపోతే ఆరుద గిశేఆగిపోయించా? 

మూడు వాచీలు ఒక్క మాటు, ఒక్కచోట ఆగిపోతాయా? 
ఎందుకాగి పోకూడదు? ఎలా తీరుతుంది సరొజీహాం! ఆలఅమ్మా 
యెక్క_డుందో తెలిస్తే బాగుండును! 

మగగొంతు:; కంగాట్నులేషన్ను మిసిస్ సరళా! 
చాలా మిశేక్యులస్ గా ఎన్శేవ్ ఆయీరు! 

సరళ; ధాంక్ యూ కేర్మగార్యూ మా ఆవిడ నింపాదిగా 

ఉన్నా రా? 
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రంగా; ఈ ఆడవాళ్ళ కిదోజబ్బు! ఎదటివాడి పెళ్ళాం 

యోగనేమాలు భోగట్టా చేస్తారు! వాచీ సంగతి రాచేరాచే 
మిటి చెప్మా! 

_ శర్మ: మీ అక్క_ చెల్లెళ్ళ ర్వి వాచీలు, పేపర్లో 

కెక్కా-యే! 

రంగా; థాంక్ యూ శర్మగారూ! 

“కాంతం! సరిగ్రావాచీ పెట్లోంచి పెకీ లీసిందో లేదో 

ఢాం! పెద్ద వక్సిడెంట్. శెక్క-లొచ్చినట్టు నాక భృముందేఎగిరి 
పోయిందో నేను కూర్చున్న దాన్ని “కూలబడ్డాను, చిన్న 

గాయాలు తగిలాయి, 

సరళ; పాపం! రంగారానుగారిడి విక్స్ పోర్ట్స్ , లేకపోతే 

ఆయన బతికుంజేవాజే, 

శర్మ. శేజుఅలిటీస్ లేకపోతే ఏక్సీజెంట్ ఏమిటి? 
సరళ; వేళాకోళాలొద్దు శర్శ గారూ! రంగారావుగా 

రంకు నాకెంతో గొరవం! ఆయన దురదృష్టానికి చేనుచాలా 

ఏిచారిస స్తున్నాను. 

రంగారావు; ఏమో విచారం అక్క. శ్లేదు. నేను నిశ 

పంలా గున్నానుః నాసంగలతి శ్రీ? ఆ వానీమాట చెప్తూ, 

కాంతం: వాచీ చూడ్డానికి ముందు _ మామధ్య ఎంత 

రభస 'పెరిగిందనుకున్నా గు! ఛో ఫుసరు వాచీ ఆరుదగ్గి రాగి 

పోయింది! దీని వాచీకూడా, బైఎసే సిన్ కో ఇన్ డెన్, ఆరు 

దగ్గి శే ఆగిపోయింది. పెట్లోవున్న “ సా వాచీ చూస్తానని. 
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సరళ, సాల్లో! ఫాదర్; కర్త్సగారూ? ఈయన 
మానాన్న. నాన్నా: ఈయన ఓ. యీ, లో నా క్లాస్మేట్ 
శర్మ, నన్ను కంగాట్యులేట్ చెయ్యడానిక్ "చ్చారు. 

రంగా: ఈ నాన్న ఇప్పుడే రావాతి€ ఇక మళ్ళీఏళ్ళు 
వాచీసంగతి మాట్లాడరు? ఎలా తెలుస్తుంది? ఏం సాధినం? 

శేర్న: కుమించాలి! భోంచేసీ వొచ్చాను. 

రంగా: ఆక్క_య్యా అని ఆరిచిందికధా అందులో 

కూడా అరే అయింబేమా? తేక రైలుపెఖిభోల్తాపడుతుస్నం 

దువల్ల అరిచుండ కూడదూ? 

నగ్మ; చొనండీ. అమెరికా ఆంశు నా శేమిటో 
అసహ్యాం, భ్రిటనులో నే ఉదవాలనుంది. 

సరళ: శేగ్మగారో చిన్న పింక్ సోపల్య్యి నాన్నా! 

పకటన; చచ్చిపోయిన పాీఫెసరు రంగారావుచాల 

సేపుఅక్క.డే తచ్చాడాడు. కానిమళ్ళీ వాచీమాటఎవరూ ఎత్త 
"లేదు. కాలం ఇంధా,కా నేరు చెప్పినట్టు అంతా ఒక పేశాని 
అందరికీ ఒకటి కాదు. మరణించిన రంగారావు. ఇని శంచబోయే 
శిశువుల కాలంల్లో ప్ర వేన్లించాడు, 

(చల్లని నేపధ్య సంగీతం) 

పిల్లల గంతు తాతయ్యా, తాతయ్యా! 
Pa ఇ హా అలో పోరా | ట్టి. 

రంగా: మోిరంతా ఎవర ర్యా!.. 

ఒక పీలడు: మేం పుటబోద పీలలం తొతయ్య్ఞ్యా! 
] న్ చ య 
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భూమ్మిాద బతక బోతన్నాం, బతకడం ఎంతో "బాగుంటుంది 
కదా? 

రంగా; బతకడం బాగుంటుందని ఎపరు చెప్పారు, 

నన్నడగండి! అరవయ్యేళ్ళు బతికిన వాణ్ణి, బతకడంలో వున్న 

బాధలన్ని చెబుతాను. 

ఇంకొక సీల్లదు: ఉఊవీరి తెయడమే ఎంతో సుఖమసీ, 

సులభ మనీ అంటారు నిజమేనా తాతయ్యా? 

రంగా: తయరోగం అన్న 'జేరెప్పుడై నా విన్నారూ? 
ఊపిరి తియ్యడం ఎంతేసుఖవెరొ ఎంత సులభమా శుయగో 

గుల్ని ఆడగండి, భయంకరమైన తయవ్నాధికి భూలోకంలో 
ఏళకుటా కోటానుకోట్ల, మంది బలి అవతారు. సశేనా? ఇంకో 

ప్రస వ్ అడగండి! 

ఒక పీల్లఢు; బతికుంటే మంఛి మ్లంచి వస్తువులు 

చ్చు. కాధూ? రకరకాల పట్లా, వేడి వేడి అన్నం, ల లడ్డూ 
ఇలావీ హల్యా, ఇడ్లీ ఉప్మా, ధో, 

రంగా; ఆ గబ్బాయ్ ఆగు. అజీర్ణం అన్ననూ.ప్పు 

డోనా విన్నాన్? అబ్బు, అన్నిరోగాలకి అజేచనూలం, భూలో 

కంలో తిన్నది జీర్ణించుకోలేక బాధపడుతున్న వాళ్లున్నారు. 
తినడానికి తిండిలేక చేవురిస్తున్న వాళ్లున్నారు. తినడమూ 
బాధే. తినక పోవడమూ బాభే. 

ద్రింకోక క పీల్ల డు; జీవించడం ఆంశు చేమించడంఅన్న 

మాట: నిజమైన ష్రేమని అనుభవిస్తే సె అంతకుమించిన స్వరం 

లేదంటారు నిజమేనా? 



ర్లి 

రంగా; అబ్బో; వాలా పెద్దమాటలాడు తున్నావ్. 

జేనోటి చెబుతాను ఏను ? చే పేమేశాదు ఏ ఏ అనుభవ మైనా, 
అనుభవించ నంతసేపే ఆకర్షణ, కాని ఆ తర్వాత యాతే 

అనుకోండి! అన్ని See చవిచూసిన నేనుచెబు 

తున్నాసు వినుకోండి. 

జగ పిల్లాడు: మోరెంత తెలిసిన వాళ్ళుయినా మేము 

స్వయంగా అనుభ వంచకుండా మా వ్యాఖ్యానాలతో ఎలా 

తృప్తి; పడగలం తాతగారూ; 

ఇంకొకడు; ఇతడు చచ్చిపోయాడురా; చచ్చిపోయిన 

వాడు బతకడం మోద మాట్లాడి తే ఇలాగే ఉంటుంది. 

“గంగా; అయితే వెళ్ళుండి: పుట్టండి: ఆ భూలోకంలో 

పడండి: మా అంతట మూరే తెలుసుకోండి! చేను  చెబుశే 

నమ్ముతారా! అన్ని అనుభవాలూ అయినతర్యాత అప్పుడే 
"తెలుస్తుంది “వెళ్ళండి, శరీరాలు ధరించండి. ఎవరి శరీరాలలో 

వాళ్ళు ఎవరి కాలం పొడుగున వాళ్ళు జీవించండి, కాలఠ 

శాలం! మరచిసోయింబేదో జూపకం వసోంది వాచీ, వాచీ! 

మూడో వాచీ! అందులోకాలో సాయంకాలం ఆగిపోయిందా 

లేదా? ఎలా తీరుతుందీ సందేహం? 

(పకటన: ఈ ఈ సంబేపాం తీరదు, రంగారావు అనంతర 

యాతి అనంతంగా సాగిపోవలసింజీ, 



సత్రాస్టికలు 
పరిత్రాణాయ సాధూనాం | వినాశాయ చదుష్క తాం 

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ | సంభవామి యుగే యుగే, 

శిష్టమానవ రక్షణ “సేయుకొరక | దుష్చమానన నాశనో 
దో్యోగమునకు 

ధర్మ సంస్థాపనము నిమిత్త ము ధరితి | యుగయుగమ్ముల 

యందు చే నుద్భవింతు. 

ప్ర కటన 

వ నిదుపోతువ్న ఎముకలు. ఎముకలునిద 

పోతాయా? ఏమో, పోస్ నిదిస్తాయనే అనుకుందాం. , 

నిద్రించడం తప్ప మరేమో చయ్యలేవనే అనుకుందాం, నిది) 

స్తాయి కాబట్టి కలలు కూడా కంటాయా? ఏమో ఒక శవి 

యిలా అన్నాడు. 

కని 

అవీ ధరా" గర్భమున 

మూానవాసికా పరంపరలు! 

సుప్త నిశ్శబ్ద సంపుటములు! 
' అటనోశే ర యామినీ! 
ఆ నిశా క్ష శాన శయ్యకు 

(పోతే ప్రస కి లేదు! 



ర్ర్తీ 

ఆయగమ్యతమో రహస్యాంగణాన 

'తాండవించును 

మృత్యు లే లేల “ముక కు 

అవి సితాంత హామంత 

హృదంతరంత రనుభవాళి 

ఘనీభవించిన సమాధులు. 

ఆ నల స లం 

నిద్రలో మునింగి 

సంచరించును భైరవస్యప్న వీథి 

అవిచలించును తవు 

చర్ము కవచ మెపుడొ 
(బతికిన దినాల 

తలపోత బరువుచేత 

నా కనుంగవ కన్నీళు లై కరంగు 

నవి యొనశ్చెడు సీర వాహ్వాన మెరిగి 

ఇంత శోవీ.లునేలొ 

నా హృదయ పుటము 

నణకునేటికా నా అస్థిసపంజరమ్ము. 

(ప కటన 

అస్థిక ల్కు సుష్పాస్టికలు! అయితే? అదా! స సుకి* రాత. 

చీకటి_నికే. బ్దం మరణం! ఎముకలు మరణానికి చివ్నాం 

కాబోలు, ఎవరి మరణం, ఏమిటిదంతా? ఇదంతా 'బేన్ని 
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గురించి? ఏదో ఉపద్రినం సంభవించినట్లు ఏమిటా రోదన 
నాదం? ఏం జరిగింది? ఆలా కొట్లుకుంటున్నాయేం మా 
గుండెలు? వం ఘోరం? వం విపత్తు.) ఎవరు పోయారు? ఏమి 

టిదంతా ఎవరు? ఎవరో మాఆత్మలకన్న ఆత్ముడూ ఆప్తుడూ 
ఎవరో మహాపుడో, మహోాత్నుడో మోకు దూరం అయి 

పోయాడా? ఎవరికీ కనబడకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడా? 
ఇదంతా యేమిటి? ఎందుకీ యేడుపులు? 

ఏిపోద కంఠాలు 

వమని చెప్పమంటాను 

ఎందుశేడుస్తు న్గామో? | 

ఎందుశేడుస్తున్నామో 
వమో మాశీ తెలియదు! 
ఏమిటిదంతా ఆంటానా? 

వమో మాకూ తెలియదు! 
ఎవరు ఎందుకు? ఏమిటి? 
ఇవన్నీ మాశేం తెలియదు, 

ఎప్పూడ్గు? ఎక్కడ? ఎలాగ? 

వం పృక్న్షలయ్యా ! ఇవి! 

నోరులేని గాలి నడుగు, 

ఆవులించిన ఆకోశాన్నడుగు! 
కనుకీ ఘూరమే జరిగింది! 

అనుకోనిజే నిజముయింది. 



రగ 

ఎందుకా ఏడుస్తున్నాం అని 

ఇంకా అడుగుతున్నావా? 

ఒకళ్లూ ఇద్దరూ “కాదు 

ఒక కుటుంబం ఊరూ కాదు 

ఒక నగరం ఒక రాష్ట్రం కాదు 

ఒక 'ేశం ఒక ఖండం కాదు 

సమస్త ప్రపంచం నేడు 

నమగణు,ఖంలో మునిగిందయ్యా! 

అమేయ మా ఉపదవానిది 

అంతర్జాతీయ పరిమాణం! 

అమెరికాలో సాహుకారు, 

అఫి'కాలో నీగో9 

భననంలో మహారాజు 

ఫ్యాక్టరీలో కూలీ 

ఒకటా ఇద్దరూ కాదు 
నందలూ వేలూ కాదు 

ధరితో) ఈ కొసనించి ఆ కొసకి 

దద్దరిల్లి పోయింద ; | 

ఇంకా వమని చెప్పమంటావు 

ఎందు శేడుస్తున్నామో! 
హిమాలయం సూ 

ప్యాదయభౌోరం! 

గంగానది మో కన్నీళ్ళు! 



ర్? 

పకటన 

కొను ఇెను, నాక ర్థమవుతోంది, మిమ్మల్ని ఓదార్చు 

డానికీ (పయత్నించను. అయినా బ్రిబు చూడండి, ఈ శ్మశాన 

ప్రశాంతిని! "హెచ్చు తగ్గులులేని ఈ మైదానాన్ని చూడండి, 

మృత్యువు భయంకర మైనదని మా ఉదేేకం చెబుతుందేమో 

కాని ఈ పా్రంతం ఎంత (పసన్నమో ఒక్కసారి ఆలోచించి 

చూడండి! ఎవరో ఇటువస్తున్నారు. 

సంధ $ 

నేను సంధ్నని 

దినమునకు వయోాథిక త 

పొసి ౦చినది 

by దీపు లడంగి దినరాజు 

ష్ట్ర కృశియిం చే! 

నృధాహ్లా మిడినదీఇెనచేత 

జనియించి 

శద్దత్యమునచే అహార్చితిన్ 
థి 

(మింగితిన్సి 

ఈ నాభ వనమ్ములోకానంద 

మొుసగునా? 
ఏ నెప్పటికి కూడ ఇటు 

ఏకాసింతునా? 

నా శీ నిముసమేని 



58 

"లేకుండునా మృతి 

కట మాయమైన నాశట 

సయుచే నమో? 

అంధశారం 

చేను చీకటిని 

ఈ డివారోచిస్సుథా 

ధాభుముం గూవబ్చీ, 

పాదుర్భ వించి చే 

త 

జగతి యేమోశకాని 

నగ వే మరచిపోయి, 
వగపు చే నిట్టూర్చి, 

వనటిచే' తపియించు: 

నా మేలీ ముసుగులో 

నలుపు లూశితు నంట, 

నామాద జగతి కింతయు 

"్రిమలేదంట ! 

న శ ౦ 

నిలోత్సల నిక 

మూ నిశీథమునుండి 

ఎలుగెత్స్ యీడ్డు. 
వెందుల. కంథేశౌరమాో 



వాగులైనా ప్రేమ 

నరియించు నేనిన్ను, 

స్వాగ తమొుసగు 
నాశాగంధ వాయువుల్ ! 

నిలువలేనే సీవు 
నిలిచియుండని వేళ! 

వెలుగలేనే నీవు 
విస్తరిల్లసి "వేళ! 

నీ శాటుకలచేత నాకనుల్ 
వికసించు ! 

నికు నేనే నాకు నీవె 
ఈ లోకాన ! 

ప్రకటన: చ్చుత్యువు జగద్విజేత శావచ్చును. కాని 

చురరాసన్ని ప్రేమ జయిస్తుంది. 

ఒకనొంతు? సకల (పాణులనూ సమానంగా చేమించ 

గలిగిన వ్యక్తీ కి మరణమా? ఇది నిజమని ఎఖా నమ్మడం? 

శెండవ; కృస్న్పక విమూనంలోవలె అతని హృదయంలో 

ఎంద రధివసించినొ ఇంకా స్ధలం ఉండనే ఉంటుంది. 

మూడవ: ఎన్ని. గ౦ంళ్లాలు చదివినా మానవ మేధ 

స్సులో 'ఇంకా కొతృథొనాలి 'తావ్రన్నుట్లు. 
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బృ౦ద గ్తి 

చీకట్ట్లతోటలో కన్నీటిలోయ 
కన్నీళ్ళు లోయలో, కారుణ్య రేఖ, 

పొపొల కోనలో 

పసిపాప న 

చీకట్ల కోటలో 

చిన్నారి "వెలుగు 

మృత్యు నిశ్శభ్రాన 
మృదు జీవ రవళి 

ఎముకల నిద్రలో 

ఇంపైన గోలలు, 

ప్రకటన: అదుగో! అదుగో! ఆటు చూడండి, 

భయంకర చితౌనగ్ని జాలలనుండి పెకి లేస్తున్న ప్రశాంత 

తేజాన్ని చూడండి! అతని భౌతిక శరీరం అగ్ని కావలి 
అయింది. అతని అనక్షరాత్శ్మ ఆకాశాల నాక్ళమించింది. 

బృంద గీ త్ర 

ఆతడు సామాన్య వ్యకి 

అత డసామాన్య వ్యక్తీ 

తృణం కన్నా శేలిక 
మేరువు, కలశే ధీరుడు! 

ఆగర్భ (శ్రీమంతుడు! 

నిత్య దరిర$ నారాయణుడు 



61 

వయస్సుమోరి న ౧దుగు 

వయస్పులేనీ సిసువు! 

అనాాయం సకుకుంలో 

ఆగు మహోదగ మూ+ర్నె 

చరాచర (పపంచానికి 

తమ మూ మార్ల దర్శి 

అత డిప్పుడు లేదు 

అత డెప్పుడూ ఉన్నాడు 

అమరత్వం అందుకున్న 

అతనికీ మా నతులు! 

(ప్రకటన: అశ! ఎనరూలేకే? ఎంత శూన్యంగా 

వుందో ఈ స్త్లలమంతా? ఏదీ చితి ఏదీజ్యాల! స్ప్ అస్థికలు? 

వీపీ బూడిద? ఏఏలేవే? అన్ని వస్తువులూ తవు ఆశకారాన్ని 

పరిత్యజించి నట్టురజీ? ఆంతా ఛూన్యాకాశం! నీర్ణన నిర్జీవ నిరు 

పాధిక నిశ్శబ్దం! (శుణం నిశృబ్దం) ఈ నిరవధిక 

నిశ్శబ్దంలో ... ఏమిటా గుసగుసలు. వెలుగూ చీక టీకాన్సి 

బుద్ధికీ కంటికీ అందని ఈ విచితా)కాశపథంలో ఒక సోదర 

తార సహ్మసకోటి యూజనాల దూరంలో ఊన్న ఇంకోక 

సోదరీ తారతో సంభావీ.స్తోందీ. 

౧వ తౌర: అక్కా! ఒసేచుక్కా! 

౨వ తొర: వం తమ్ముడూ! 

౧వ తార: అజేమే అలా తుళ్లి పడి లేచావూ? 
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౨వ తార; ఏంలేదు, నిద)పోదూ! 

౧వ తార: మరి నువెెందుకు మేలుకున్నావూ? 

ఎందుకే అలా వణుకుతున్నావు? 

౨వ తార; ఏంలేదు. పడుకుందూ, ఏమిటో 

నిద్రలో వినబడింది, 

౧వ తార; ఏమికు అక్కా, వమిజరిగించేమిటి? 

ఏం వినబడింది నీకు? 

౨వ తౌర: అబ్బ!" ఏంలేదు పోనిద్దూ ! 

౧వ తార; శాబే, చెప్పవే? 

౨వ తొర; ఏముంది లెద్దూ, ఎక్కడో భూగో 

భంలో, మినుకు మినుకువమునే భూగోళంలో, సరిగ్దా కనబడీ 

కనబడని భూగోళంలో. 

౧న తౌర: ఆ.అఆం ఏమయిరాటే? 

౨వ తౌరః భూగోళం మొద పాస్తీనాపురం అనే 

ఊరుంది, దాని ప్రస్తుతం చీరు నాకు తెలియదు... ... క 

వింటున్నావా? 

౧న తార; ఆం_వింటున్నాను. పహస్పి నె పురం 

అజే ఊళో లా 

౨వ తొర; నాలుగు సార్లు రివాల్వరు 'శీలుడు విని 

పీంచింది. 
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౧వ తౌర: రివాలారా? రివాల్యరం'కే వమి"కు? 

౨వ తార; రినాల్వరం శే తెలియదూ? ఆటం 

చాంబుకి ముత్తాత, 

౧వ తార? ఆటం బాంబు అంశ1ు ఏమిటి?ి 

౨న తార; అబ్బ ఊరుకుందూ! నీప్రశ్నలకు జవాబు 

చెప్పలేక పోతున్నాను. 

౧వ తార; పోనీలేవే అక్కా! పోనీ, ఇదిచప్పు! 
నాలుగు మోతలు వినడంవల్ల నా నకు నిదాొభంగంఅయింది? 

౨వ తార: కాదు తమ్ముడూ! ఏనుమరి! ఆ రాతుస 

ధ్వనుల నాల్లింటినీ మరోనాలుగు తతరాలు, చెండు ఆరళ్ళు 

నాలుగతు, రాలు ఎధుర్కొ-న్నాయి! ఎంతపెద్ద యుద్ధమను 
కున్నావు? ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది! హింసకీ అహింసకీ 
యుద్దం! అబ్బా. ఇంకా వినబడుతూనే ఉంది! ఎలా కొట్టుకుం 

టున్నా యో నా గుండెలు! 

౧వ తార; ఏమిటీ ఆ అతు రాలు నాలుగూ? 

౨వ తార; ోహోరాం! పహోరాం!”' అని, 

౧వ తార; అంతేనా అక్కా? అంతేనా? నాలుగు 

మార్లు రివాల్వరు చప్పుళ్ళు “హారాం హోరాం'' అనే గద్దద 

స్వరాలు! అంలేకాదూ, అం తేనా? 

౨వ తౌర; అంతే అనా అడుగు తున్నావు తమ్మ 
డూ! అలా ఆవలిస్తున్నా వేం? | 

౧వ తార: అబ్బా, నిద్దరొస్తోంచే! | 

౨వ తార; నీ కెలా నద్దరపడుతోందిరా తమ్ముడూ 
(పరితాాణశాయ సాధునాం...) / లు 
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(పయోకం: ఏ దంత కాష్టం ఈ రాతొపూట దంత 

కాష్టం గొడవెందు కొచ్చింది? 

ఆటంకం: మో రిష్పుడు చెపుతున్న అసామా సంగతి, 

మోరతనికి మూడు మే సే నేను నాలుగోపేరు పెట్టాను. 

మందహాసం వృరఫు గడి మారగం వరపు కుతూహాలం మన 

ఏిదూషకు చేమాతాడుP ఆఖరికి ఆత హత్య చేసుకుంటా డా? 
అది మొదట చెప్పండి. 

లీ 

పీయోక ; అతను అత్మహత్య చేరుకోడం అపుడే 

అయిపోయింది, 

ఆటంకం? ఎప్పుడు ఎప్పుడు? నేను వినలేజే? 

(ప్రయోక్ష: నువ్వు వినకుండా ఎన్నో గానసభలు జరిగి 

పోయాయి. హారికథిలూ, యతుగానాలూ అయిపోయాయి, 

నువ్వు వి.గ లేదని రై లె స్పాట్ ఫారాలమోద ఏడు కొలు 

సులూ శాసన సభలో చగ్చులూ, పబ్లిక్ బలిఫోనులో 

ప్రవేట్ సంబాషణలూ ఆగిపొ లేదు. “మృచ్చక టిక ౦” అన్న 

వేరు. విన్నావూ? 

ఆటంకం; విన్నానుగాని మో పిసంగానికీ ప్రస్తుత 

సందర్భానికి కుద్ధిమాతం సిద్దించ లేదని ముకులితక రాలతో నే. 

కాక ముక కంఠంతో కూడా ఘోషించడం మానలేక 

పోతున్నాను. 

ప్రయోక్త: మానొద్దు, అవశ్యం "ఘోనుంచు. 
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వవున్నావూ? అపి%స్టుతంగాా అసందర్భంగా వుంది నా 
ప్రసంగం? 

ఆటంకం; అనును, కావాలని గ“శారుడిలాగ మిరు 
మాటాడ దలచుకుంకు తప్ప. 

ప్రయోక్ష: నన్నుకూడా నువ్వు నువ్వే అను. నోరు 
ఆజహువచసం, నేను ఒక్కొ_మనిసీ. నే, ఏకవచనంచాలు. 

ఆటంకం: గ 

(ప్రయోక్ష; "లేనిటి విందు, దాని కేం. ఈ పుకు 

కటికం ఉం'దే_ 

ఆటంకం: ఉంది, 

(పయోక ఉందీ? 

ఆటంకం: ఉంది. ఉన్నది. ఉన్న యది. ఉండినయవి, 

ప)యోక; ఉండినయదియకాం ఉండెడునదీయును! 
అల వన్న టికీ ఎన్న టికీ కూడా. 

ఆటంకం: మోరు_కాదు సీను, మాటలాడుచున్న యది 
తెనుో యటందువా? 

పృ్యయో క్ష; దయచేసి నౌ మాటల్లో తప్పు పట్టడం 

మా నెద్దూ. 

ఆటంకం; వ్యాకరణ గొడవ మొద శతం దెవరు? 

ప) యోక్ష; ముద”బత్రి తేశం? పఫిదప దించెయ్య 
కూడదా? 
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పయోక : ఏ దంత శాషం? ఈ రాతివఫవూట దంత 
( ఎ ల 

కాషం గొడ నెందు కొచ్చింది? 
౬ 

ఆటంకం: మో రిప్పుడు చెపుతున్న ఆసామా సంగతి, 

మోరతనికి మాడు మేస్తే నేను నాలుగోవే పెట్టాను. 
మందహాసం వురఫు గడి మూర వురపు న. గ. 

విదూషకు జేమాతాడు?ి ఆఖరికి ఆత్మహత్య చేసుకుంటా డా? 

అది మొదట చెప్పండి. 

ప్రయోక్త: అతను అత్సహత్య చేసుకోడం అపుడే 

అయిపోయింది, | 

ఆటంకం: ఎప్పుడు? ఎప్పుడు? నేను వినలేదే? 

(పయోక్ళ: నువ్వు వినకుండా ఎన్నో గానసభలుజరిగి 
సోఠయాయి. హారికధిలూూ యతుగానాలూ ఆయిపోయాయి, 

నువ్వు ఏ,.గ లేదని రైల్వే సాట్ఫొరాలమోద వీడు కొలు es జ 
పులూ శాసన సభలో చగ్చుల్యూ పట్లిక్ బలిఫోనులో 

ln సంబాషణలూ అగిపొ లేదు. “మృచ్చకటికం” అన్న 

బరు విస్నానవూ? 

ఆటంకం; విన్నానుగాని మీ ప్రసంగానికి పృస్తుత 

సందర్భానిక్ శుద్ధిమ్నా తం సిద్ధించ లేదని ముకులితక రాలతో చే. 
కాక ముక్క క ౦ఠంతో కూడా ఫఘోవీంచడం మానలేక 

పోతున్నాను. 

ప) యోక్ష: మానొ ద్దు, అవశ్యం "ఘోస్ంచు, 
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వమున్నావూ? అపిఘుతంగా, అసందర్భంగా వుంది నా 

ప్రసంగం 

ఆటంకం; అన్రను, కావాలని కశకారుడిలాగ మారు 

మాటాడ దలచుకుంళు తప్ప. 

పియోక్ష: నన్నుకూడా నువ్వు నువ్వే అను నూరు 

ఇహువచసం. నేను ఒక్కమనిపి. నే. ఏకవచనంచాలు. 

ఆటంకం: తం! 

(పయోక్ష; "తేనిటి ఏందు, దాని కేం. ఈ నన్న 

కటికం ఉందే. 

ఆటంకం: ఉంది, 

(పయోక్ష: ఉందీ? 

ఆటంకం: ఉంది. ఉన్నది. ఉన్నయది. ఉండినయగి, 

పియోక,! ఉండినకయదియశకాగు ఉండెడునదీయును! 

అన్నటికీ ఇన్నటికీ ఎన్నటికీ కూడా, 

ఆటంకం: మోారు..కాదు నివు. మాటలాడుచున్న యది 

"తెనుగే యటందువా* 

పియోక్ష: దయచేసి నా మాటల్లో తప్పు పట్టడం 

మా నెద్దూ . 

ఆటంకం: వ్యాకరణ గొడవ మొద 'బత్సిందెవరు? 

ప్రయోక్త: మొద త్తి తేనే? పిదప దించెయ్య 

కూడదా? 
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అటంకం: సరే దించేదాం: ఉభయులం ఇందుమూ 

లంగా మాన" శేండికీ తెలియజేసే చమిటంకే_ 

పీయోక్స: యావనగంది! కర్ణ కకోగ మైన అపశ భ్రాలు 

కావాలని వాతుశున్నాను. భుకారిక్తి “క ళేధరానుగపలీ! 

ఆరు కం లలో థా భావరొాద రా; యానన్నందినికా 

రప యురి “తెలుగువాళ్లు యాననగెందీ యానళ్ణంది అని 
వాడుతారు. మనం జపం విడిచి లొట్టలు వెయ్యడం మానే 

ద శ? నద్రాః నిషయం ఏిధదూష షకుడి అత్మహత్య, దానికీ 

9 మాట్లాడుతున్న దానివ. యెక్కడా లంగ గంద లేదు. 

ప్రయోాక్లః: పోని ఈ సారి మళ్ళి తొలినుంచీ పారం 

భించనా? 

ఆటంకం: వొద్దు. ఆఖరి సాగి నువు (ప్రారంభించడం 

అయిపోయింది, నేను పాగంభి గ అది మొదటి సారి 

అవుతుంది. 

(పయోక్త; అడే ఆఖరిసారి కూడా కావాలి, 

ఆగంఫించు. 

ఆటంకం: ఆలాగే అంతా వినండయ్యా, సైలెన్స్ 

కామోష్. “తెలుగులో అయినేష్. (తలుపు తట్టిన చప్పుడు) 

ఏమిటా చప్పుడు. 

ప్రయోక్త: ఎవరో తలుపు కొడుతున్న చప్పుడు, 

ఆటంకం; ఇంకా సారంభించ లేదు. ప్, శామోన్. 

(చప్పుడు ఆగుతుంది.) .విదూషకుడి అత్మహత్య. శీడి యో 
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నాటకం. శెలిఫేను సంభాషణ, మృచ్చక టిక టి? ర వక కసీ 
శ 

నం. బహునచనం, 

(ప్రయోక్త; నువ్యుంతాపాగు చేస్తున్నావు. కది కేడియా 

నాటకమని ఎవరన్నారు? 

ఆటంకం: నేసే, నిజం సితే నియూగు. వో సాని 
(ల 

“నా అబదాలొడ కూడదు. 
నా య 

పి యోక్టః ఇది నేడియమోా నాటకమే అనుకో, కాని 

ఇంకా (పారంభం కాలేను, 

ఆటంకం: ఇంకో అబద్దం. అప్పుడే |సారంభమె 
అయిదు నిముపాలు దాటింది. అభుగో గడియానం! 

పెలుపు._సత్యిం: గడియారం! గడియారం! 

ఫు: = శప తలుపు: (తట్టిన నప్పు గ) 

పృయోకృ: నాటకం సాగగంభ మయింది. గడియారం౧ 

గారి ఇంటి. ముందర నలబడి దువరో ఇదరు తలుపు తడు 
గ) 

తున్నారు. 

ఆంజనేయులు: తలుపు తలుపు. (చప్పుడు) 

సత్యం: ఏంవండో గడియారంగారూ. 

పొరుగింటావిడ: (చూగపు గొంతుకు ఇపర్రూ 
"ఇన 

ఊళ్ళో "లేరండి, ఇలు తాళం వేసుకొని వవూరో వెళ్ళారు. 
యా 

ఆంజనేయులు: తాధం అంటుంపీ, లోపల గడియ 

వేసుం#ేు. 



70 

ఆటంకం: ఎవరావిడ? 

ప్రయోక్త: ఫొఠకుగింటావిడ. 

సత్వ; ఎవరూ లేరంటూంబేమిటి? లోపలెవరో ఉండి 

తీరాలి. తలుపు తలుపు, (దబదబా చప్పుడు 

పొరుగింటావిడ: గడియారంగారు పెళ్ళాం పీలలతో 

నిన్న సాయంత్రం, ర "జలు కెళ్ళారు. మరెంత పిలచినా “ఏవరూ 

పలకొరు. తలుపు తాళం కనబడదు? 

జ నేయులు; తలుపూ? తాళం? లేదంశు? 

ఆవిడ; తాళం లేదూ? (సమోపించి) రా తకీ రాతి) 

మళ్ళీ నొాచ్చాశాశేమిటి చెప్మా. ఊరికెళ్ళడం మానేసి? ఈ 
గడియారం ఒక విడ్డూ రపు మనిపి.. (తలుపు తడుతుంది) 

శాంతమ్మా, గాంతమా a 

సత్యం: ఇంట్లో అలికిజే.ఏ లేదు! 

ఆవిడ: నెళ్లాళ్ళ దాతా రానని చెప్పి మరీపోయారు. 
అప్పుల వాళ్ళబౌథ తప్పించుదుందామని లెండి. పాపంవాలా 

హింస పడ్డారు. ఎవర్నికెనా వస్తాయి కష్టాలు. కాని పిళ్ళ 

తాగ బాధలు పడొతున వాళ్ళ. నెక డా చూడ లేదు. పబేళ్ళ 

నించీ ఎరుగుదును కదా. ఒక ,-నాడై నా వాళ్ళు సుఖంఅంళు 

వమిటో ఎరగరు. ఏడాది కిందట రెండొఆబ్బాయి చనిపోయి 

నప్పుడు పాపం శాంతమ్మ మంచంపట్టి ఇప్పటికీ చేరుకో లేదు. 

ఎలా కాలశేపం చేసోందో ఇంతే దరిదింలో, వగవాడి కైనా 

వొద్దుబాబూ ఆలాంటి కస్టాలు, 



7 

ఆటంకం: నీకన్న నయం, నిమిషంలో గడియారం 

సంసారం కధంతా పూస గుచ్చినట్టు చెచ్పేసింది, నువ్వు నీళ్లు 

నములుగూ చిన్నపిల్లలని, సీసపద్యాలనీ ఒహా తకి తెమి'చ్చేని 

"కావు, 

ప్రయోక్ష్య; అందుశే ఆడవాళ్ళని అన్ని ఉద్యోగాల 

లోకి ఆదరించి తీసుకుంటున్నారు. 

సత్యం: అంజ నేయులూ, మరిప్పుడేం చేద్దాం? ఇంటో 
య 

తలు పేసు క్మూ-చున్నాడు. ఎంత ఫిలచినా పలకడు, 

ఆంజనేయులు! నిద్రపోతున్నా జేమో? 

సత్యం: ఫొచెక్కి_ పోయినా యేమిటా మొదునిదర. 
ది ౧ ౦ 

ఆవిడ: మాక్కూడా యేవైనా బాకీ . వున్నాడా గడి 
యారంగారూ? తెల్లా రేసరి కొచ్చిపడతారు ఎక్కడలేని 

అప్పులవాబ్ళూ. ఒకొొ-క్కప్పుడు గడియారం నాల్నుగెదు 

రోజులు కనబడకుండా మాయమయి పోతూవుంటాడు, ఇంట్లో 

దమ్మిడీయేనా యిచ్చి వెళ్ళుడు. ఇన్వడాని కేమయినా 

వుంకేనొ? మాలాంటి వాళ్ళం అడపా దడపా అదుకుంళే 

మాతం? ఎంతో పా)ణంమ్మోదికొ సే తప్పు ర్రిరుగింటిగుమ్ముం 

తొక్కదావిడ, ఏరోజు కారోజు వొచ్చేపోయే యములాళ్ల కీ 

జవాబులు చెప్పలేక ఫౌపం ఆ ఇల్లాలు సతమత మయిపోతూ 

వుంటుంది, 

అంజ నేయులు;: శాంతమ్మ మాశె ల్లెలేనండి. 
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సొరుగింటావిడ; శాంతమ్మ అన్నగారా మారు. 

తమించండి. తెలియక ఏంవేయమిటో నోటి కొచ్చిందల్లా వాగే 

శాను. అన్నట్టు, శాంతావాళూా మో నూరిే "బయ ేరి 
ఉండాలే, 

ఆంజనేయులు: ముందుగా డత రమ్ము కేనా రాసీ 

సా'రిశాఢుగాడు. జా ర్భాగ్యు సు, 

సత్య 0; ఇంటిల్ల పాదిస్ రైలు టిక్కా ట్ పొయ్యక 

పోతే ఆ డు సుతో కొంత అః , తీక్సుకోవచ్చు నే? 

ఆవిడ: అవి నీకే అప్పులు శానండి. గడియారం ఈ 
ఏధంతటికీ బాకీ ఈ వూగంతటికీ బాకీ, అలాగని ఆయనికిదు 

రలవాశ్షేస్ వేన్ససుమండీి, నాటకాల్లో 'వేపాలు వేసే తతిమా శ్ర 

వాళ్ళందిరిలాగా. 

ఆటంకం; ఈ తలుపుల దగ్గర పాట ఇంతటితో 

పూగ ,య్యటట్టు లేదు. నువ్వెక్క-డి (పొడ్య్యూసరివయ్యా, 

ఇంత సేపు. సశ్చిన్స్ నిలున్తుందీ? ఆ ఇంట్లో _ విదూషకుడు 
చచ్చిపడి వున్నాడని యీ పాటి కందరికీ తేలిపోయుంటుంది. 
వేగిగం తలుపులు బద్దలు కొట్టి చు. ఉరిపోసుకుని "వేలాడుతూ 
వున్న విదూషకుణ్ణి జూసి భౌరిగింటావిడ వేసే గావుశేకకి 
మైయికు బీిద్దలై పోవాలి. అదీ డా9మా అం. గాలి పోగు 

చేసి నాటకం వేసే సే సరా 

పంయోక్ష;  క్వయట్ ప్రీ రిజ్. గంగాధరం ఉరి సోను 

కొని చచ్చిపోయాడని పీకెనరు “చస్పారు, విషం తాగాడు. 
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ఆటంకం: కొత గా ఈ గంగాధరం ఎవరు? 

ప్రయోక్త: విదూషకుడు, నేను సృష్టించిన పా(తకి 

నా యిష్టం వచ్చినశేరు సెడతాను., ఇష్టం వచ్చినన్ని "పేర్లు 

జడ తెను, 

ఆటంకం: నే నెనరి నడగడానికిగి అంతేనా సాధా 

రణంగా లోకంణగో ఒక మనిషికి ఒక వేరుండడం రివ జు. 

ప్ర; నునవుం చూసింది చాలా చిన్నసెజు లోకం 

అయ్యుండాలి. మన్మధుడి కన్ని పేన్లో తెలుసునా? 

ఆటంకం: మనవ్చధుడిది మన లోకంకాొదు, 

ప్ర: "తెలుగుకి పర్యాయ పదాలు తెలుసా? 

ఆటంకం; అది భాష, చేను మాటాజేది మనువ్ముల 

సంగతి, 

ప): కొండదూూ కరుగాకరుడూ, పురు పోత ముడూ 

తెలుసా, 

ఆ; అది సీనిమా, 

ప్ర: ఇది చేడియో, 

అంచేత లెసెన్స్, 

ని లెన్స్, పొరఠరుగింటావిడ వెళ్ళిపోయింది, వ్ GE 

ఆ; జిను పాపం. ఎంతసేపని పరాయిమొ గాళ్ళతో 

నడివీధిన్నిలబడి మాటాడుతుంది, 
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ప): అననసరంగా ఆసిడ శీలమ్మూద అవ్నీంతలు 

య్య, ఇలాంటి దురా్కిన్షపు కూతలు ఆ యిలాలు చవిని 
౧౧ 

పడితే యేమను కుంటుంది? 

ఆ; క స్యాభుల్కాంనుంచి కాకీ కొట్లా వనుకుంటుంది. 

(పః బావో, వాశిచ్యూ తోపు క చా గాఅన్వ్యాన్యు 

కన్యాథశుల్క_౦ ఆం శ) 9 వొచ్చింది. ఇందాకా మృచ్చ 

నటికం మాయుశాను, ఎందుకో ఎరుగసుదునా?ి 

ఆః ఏమో నాశేం తేలును, 

పః మన కోలాపాలం ఆ నాటకంతో వే మువటి 

నారా పై కొచ్చాడు, 

ఆ, ఆఅయితకు, 

ప్ర; అయిదూ. వమికుద్కు అణాలా? వొ కట్రాళికన్చూ 

రపు దండలా? 

ఆ; దండలుకాను. చేరు. విదూషకుడిపేరు, కోలా 
య ని. 

పాలం అయిదు, దంత కాష్టం కూడా కలుపుకొంశు ఆరు, 

(పః నువ్విచ్చిన సెరుగాని సవరణగాని నేనుపయో 

గించను, 

ఆ; పోస్కీ అనన్నీ నాకి మిగులు, తరువాతవమెంది? 

ప్ర; తరువాత? దేనితర్వా తీ? 9 

తి AR 8 = ఆ: అట్టహాసం మృచ్చక టికంతో చె కాచు 

తర్వాత, 



గో 

ప్ర; అట్లహోసం ఆం మందహాసం అనేనా సివుద్రే 

సం నా విదూషకుడికి ఏశురేదీ అతికించొద్దని చెప్ప బేదురళి 

అయిదు హేరి బ్చూను కదా వాటిలో ఏదేనా వాడకూడదా? 
ఉషా. 

ఆ; గడియారం నాడుకోనచ్చునా? 

ఆంజ; గడియారం, గడియూాగం, తలుపు గ గో 

తొయంరా సత్యం, మోది గడియ వెయ్యనట్టుంది. అగుగడియ 

యుక్క- టు వేసుంది, (తలుపు తెరచుకు చప్పుడు) 

ఆ, అంతట విచూషకుడు మేోశించి ప్రవేశించును, 

(స్టాప్ అండ్ సాద్ మ్యూజిక్) 

ప్ర. ఇక నువ్వు మాట్లాడ్డం మానేసి రంగుకడి చేసు 

కోవచ్చు. వేశాకోళాబ వేళ దాటిపోయి... మరణం సమ 

తములో వినయం అవసగం, (ఆంజ నేయుణూా, అతని 'స్నేహి 

తుడూ ఇంట్లో ప్రవేసించి విషంతాగి చచ్చిపోయున్న విదూ 

షరకుణి మూశౌరు. విదూషకుడు చలివోనిజొనికి ముందు రాసీ 

పెట్టిన ఊత్తరం వాళ్ళకి కనబడింది.) ఉత్సరం. 

ఉత్తరం; (విదూషకుడి గొంతుకతో) మై డియర్ 
ఆంజ నేయులూ!__ నేను న్నిష్క-మిస్తున్నాను. ఇవాల నేనుపుట్టన 

రోజు అందుచేత పోతున్నా, (ది మ్యూజిక్ కంటిన్యుస్ ) 

మరణానికి ఇవతల వేవ్రున్నంత కాలం చేను, చిరునవ్వుని, ఆరా 

థించాను. చిన్నప్పుడు. మృచ్చకటికంలో వేషం వేసింది 

ముదలుకోొని, మున్న రాతి) కన్నాశుల్క_౦లో _బెరాగ్ని "వేషం 

చేసినదాకా, లోకాన్ని నవి్యంచ డానిశే (పయత్నించాను, 



78 

వెళ్ళిపోతున్నాను. ఒక్కసారి వెనక్కు- తిరిగి నా యాథై 

యేళ్ల జీవితాన్నీ చూసుకుంకు నాక్కూనబడు తున్నది. 

అమాయకత్వపు ఆకుపచ్చదనం ఒక్క_కే.._ అదేనా 

స్పష్టంగా కాదు. నిరవధిక మయిన నా యా భై యేళ్ళ స్రాన 

మధ్య, ఆనంద సమయా లేచై నా అనుభ ఇించానా అని ఇప్పు 

జాలోచి స్తే దుఃఖానికి, సౌఖ్యానికి మధ్యవున్న సన్నని సరళ 

"శేఖ కరిగిపోయి కరిగిపోయి అంతా అనంత చె టై శాల్యంగా 

కనబడుతోంది. ఇందులో చేను రంగస్థలం మోద విదూషకు 

డుగా నిలబడి లోకాన్ని నవిషంజ డాసికి పడ్లబా ధా. పరమ 

దరిద్భంలో సహో అమిత వేగంతో ఎదుగుతూన్న నా వీల ల్ని 

మూసుకుంటూ ఉంచు కలిేే.సంతోషమూ, ఒక్కలాగే 

కనబడుతున్నాయి. 

అ; ఈ రంగం ఉత రానికిక అంతం అంటూ 

లేదేమిటి? 

ప): మళ్ళీ ఆడ్టొచ్చాన్. నిన్ను వెళ్ళిపొమ్మని 
చెప్పానే. 

౪: ఎక (డికి పోతాను ఈ సుఖదుఃుఖాల సమచతు 

రసపు వై శాల్యాన్ని వదలిపెట్టి. 

(పః ఎక్కడైనా వో, ఎడారిలోని గుడారంలోకి. 

కన్నాశుల్క_ం౦లోని పంచమాంకంలోకి. తురుపు మణీలాకి 

ఇస్పేటాసుకీ మధ్యనున్న ఇరుకు సలంలోకి. బస్సు స్లాందునద్ద, 

“కేషన్ పాపుముంద్యు సీనిమా హోలుదగ్గర క్యూలో సిలు, 

జూలో కలు, మెక్క-డైనా పో ఇక్కడ మాత$0 వద్దు. 
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ఆ; కొంచెంసేపు ఆ విదూషకుడి పాత్ర నన్ను అభి 

నయించని స్తే ఇంతకన్న. రసవంతంగా ఆత్యహత్య చేసుకుంటా 

నని,హోమిా యిస్తా, | 

(పః సామి నీ హాోమోయేమో మాకక్కరలేదు, 

నాటకం సాగకుండా ఆటంకం యేమిటి? దయచేసి ఆనువ్రు 

దయచేసే సంతోనీ.సా, 

అ; చేను దయచేసే వున్నాను. జక దయ చెయ్యను. 

ఒక్క. రవంతసేపు నన్నుబతికున్న విదూషకుడిగా ప్రవర్ని ౦చ 

నియ్యమని బ్రతిమాలు కుంటున్నా. 

ఏ; నా పాతి మరోడు నటిస్తే ఒప్పుకోను, 
ఆ; నువ చచ్చిపో మావు. కాబట్టి మాటాడ్డానికి 

వీల్లేదు. నువ్వూకం డివే విదూషకుడివై నట్లు మాటాడతా 

వేమిటి? 

వదూ; ఈ నాటకంళో నేనొక్క-కే విదూషకుక్ణి, 

ఆ; అయ్యా, పయోకృగార్యూ చూశొరా యా 

అరాజకం, ఊరుకోబెడతారా లేదా? 

విదూ; చేను వాచీని కాను గడియారాన్ని, 

ఆ: ఇంత అసందర్భపు నాటకం నేనెక్కడా చూడ 

లేదు, అయినా ఆఖరిదాకా ఆగడం మాన్గలేను. విదూషకుడి 

ఆత్మహత్య! అంతాదగా, నిదూషకుడూ లేడు, 

విదూః ఉన్నాను, ఆత్మహత్య కూడా చేసుకున్నాను, 

సత్య: స్వయంగా అతనే చెబుతూఉం'కే నమ్మక 

పోవడం తప్పు, 
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(ప, నాటకం ముగిసింది. 

ఆ: నాకు నమ్మకంలేదు. నాటకం ముగిసినట్టు 

వమిటి నిదర్శనం? గడియారాన్ని గంట కొక్టేయమను, లేదా 

అంజనేయుల్ని భ రత వాక్యం పొడమను, కాదా పొరుగింటా 

వీడని మంగళ హోరతి పట్టమను. 

అల్ల పి; చేను నాటకం అయినదని చెస్పాను, మోరింకా 

ఆడితే నా పూచీ లేదు. 

ఆ: నువ్వెంత పీయోకృవైనా నాటకాన్ని మధ్య 
లో ఆతేయడానికి సీను హక్కు_లేను.  వంచంటావు 

ఆజంజనేయులూ? 

సత్య: ఆంజనేయులు వెళ్ళిపోయాడు, 

ఆ: వంవంటావు చిదంబరం? 
ఖా సత్యం: చిదంబరం అనే మనిషెవడూ ఇక్క-డ లేడు, 

ఆ; లేకపోతే (ప వేశ పెట్టండి. లేకపోతే ఈ గడి 

యారానిశీ ఆదింకో ల వీైనా చెయ్యండి, కాని 

నాటకం. ఆగడానికి వ్ళ్లే దు. ఇక్క-డజల్షప్పుడు విదూషకుడి ఆత్మ 

హత్య జరిగి సీరవలసిన బే. 

. విదూ: అశతేప్పుడో జరిగిపోయింది. 

ఆ; నే నరగంట సీపటినుంచి చూస్తున్నాను. ఇక్క 

ణఇనరూ ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. నువ్వ బద్ధం ఆడకుండా 

చెప్పూ. బై రాగిలాగ దొంగ సాత్యుం చెప్పావరి శు ఒప్పుకోను, 



81 

ఏిదూ: వొద్దు. 

ఆ: అయితే నిజం చెప్పు, 

వదూ; జను, 

ఆః పెను, వంవిటౌను? నువ్వు బతికున్నట్టా! చచ్చి 

లేనట్లా? 

విదా: బతికి చచ్చిపోయాను. చచ్చిబతికీపోయాను, 

ఆ: ఇలాంటి పేచీలు నాదగ్గర పని చెయ్యను, నేను 

చూస్తుండగా యెవరో ఒకరు చచ్చిపోవాలి, అఆంతదాశా 

నాటకం అయిందని నే నొప్పుకోను, 

పి: హో! (చచ్చిపోతాడు) 

ఆంజ; ప్ర యోక్క ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. 

ఆః ఆంతటితో'నా ఆటంకం తీరిపోయింది, ఇపూడు 

నాటకం అయిపోయిందని ఒప్పుకున్నాను, 



గానుపోను రకారుల yy డే 
తీరుగుబాటు 

సూత్రధారుడు క 

"లేడి యో వాళ్ళం మేము ఎంతే జాగత్న పడుతున్నా, 

మానవ మ్యాాతులం కాబట్టి ఒకప్పుడు కాకపోతే ఒక ప్పుడు 

అనుకున్న కార్యక్రమం అనుకున్నట్లుగా నడవదు. ఏదో ఒక 

విపరీతం సంభవించి. కార రర మం తలకిందులవుతుంది. ముఖ్యం 

గా నాట కాలు న గ్రంథకర్త సశకాలానికి నాటకం 

వాసి ఇన్వకపోవడం మొదలుకొని [పథాన సాతిధారి సమ 
యానికి జబ్బు పెట్టుకోవడందా కా ఎన్నో అనుకోని అవాంత 

రాలు బయలుదేర వచ్చును. అటువంటి ఇబ్బందు లేసీ రాకుండా 

ఈ “తుదిపలుకు” అనే నాటికను ముందే రికార్డు చేసి 

ఉంచాము, ఇప్పుడు వెయ్యబోయెది 'మొదటిరికార్డు మొదటి 
పక్క. ఆబ ప్రాతం అనవసరం. సావధానంగా వినండి, 

(ఒక రికార్డు వేస్తాడు. భయపడుతూ పొరపాటు జరి 

గిందని గ్రహిస్తాడు. రి-కార్లు ఆపి వేస్తాడు) 

ఉపహోద్ధాతం అనవసరం అన్నాను. పొరపాటు, ౫ పొర 

పొటు జరిగినప్పుడు ఒప్పూకోవలసింటే. “తుదిపలుకు” కు తొలి 
పలుకు అనసరమయింది. నాటకం మారే వింటారు, మంచి 

చెడ్డలు మోరే నిర్ణ యించుకుంటారు, ఆప్పుడవమ్బుడు కార్య 

క్ర అనుకోకుండానే మారిపోతుందన్నా నే సే అటువంటి 

సందర్భాలలో వినేవాళ్ళు అదృప్లాన్ని బట్టి ముదటిదానికం-బ 
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కూడా, మారిపోయిన కార సక )మమే రక్తి కి కడుతుంది. ఆంశు 

ఇప్పుడు నేను అదృష్ట వ. చేస్తాననిశాదు. తప్పకుండా 
ఇప్పుడు వేసేది “తుదిపలుకు”' నాటకమే. వ్ర నిరభ్యంత 

రంగా వినండి. 

(ఇంకొక రికార్లు వేస్తాడు. విలత ణమైన సంగీతం 
కారణం విరిగిన రెకార్లు) 

సూత)ధారుడు : 

(రికార్లు ఆపి మీర నానార్టదనకు అడ్డువచ్చినందుకు 

తమ మించండి. రాక తప్పిందికాదు, ఈ సంగీతానికి కొంచెం 

వ్యా నం అవసరమ యేటట్లు ఉంది, ఇది నవీన సంగీతం. 

రాగం, తొళం, లము, శత అన్ని సరికొత రశానిపి. ఇది 

సూచిస్తుంది కాసి ఆపరించదు. కాని ఆ సూచనకు ఆవరణలు 

లేను. సంగీతం మరపింకూడదు. జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. ఈసంగతి 
మాతం మరచిపోకండి. మరి వినండి. 

(ఇంకొక రికార్డు వేస్తాడు. ఈ సారి అరనసాట, ఆపి 

వేస్తాడు.) 

సంగీతానికి భాష ప్రతిబంధక ౦ కాదని బుజువు చెయ 

డానికి ఇందులో ఆరవమాటలు చొప్పించినట్లు మాకు వేచేబోధ 

పరచ నక్క_రలేదు. నాటకంలో మొదటిభాగం అంతాఇలాగే 

అమోమఘమై, అగమ్వుగోచరమైన సంగీతంతో నడుస్తుంది. 

వినూత్న “భావాలతో నిండిన ఈ సంగీతం నుశిశ్నీ తం-కాని 

పనులకు కరోరంగా వినబడ నచ్చును. అందుకే ఇందలి విశిష 

మొధుర్యాలను విశదం చెయ్యడానికి మధ్య మధ్య చేనుజోక' §ం 
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కలిగించుకోవడం తప్పనిసరి అవుతోంది. సాధ్య మైనం తమట్టుకు 
సంగీతాన్ని ముందుపెట్టి నేను వెనుకనే ఉండడానికి ప్రియ 
త్నిస్తాను, వినండి. క్తి 

(ఇంకొక రికార్డు వేస్తాడు. (ఆావ్వమైన ఫిజేలువాద్యం, 

కాని ఎంతోసేపు సాగదు. ఇదికూడా విరిగిన రికాశే. విరిగిన 
ఫీజేలుగానం, ఆపు తాడు.) 

"భేష్ సెబాస్, ఇచే సంగీతం. సంగీతం అంజు ఇలాగే 

ఉండాలి, అడ్డురాక పోదామనుకున్నానుగాని మళ్ళి తప్పింది 

“కాదు, నేననుకున్న శ్లే అయింది, స్యాాన్యంగా పారంభించి 

అల్ల కల్లోలం లోనికి మెల్ల మెల్లగా పి వేశిస్తుందనుకున్నాను* 

ఆలా. అయింది. ఇకమీద ఈ సంగీతం అఆగాధిమయిన మనః 

ప్రపంచపు లోతులను వెదకి వెదకి వాయుఏీధులను విచలితం 

చేస్తుంది. 

ఏ కశాలీలి ఊహించాడోదీన్ని! ఇందులో సౌందర్యాలు 

స్వకావ్యక ౦గా మాత మ్మే స్ఫురిస్తాయి. పీమిటా మేఘం? 

ఏమిటా వింతమృగం? దానిని నేను వర్ణించలేను. ఇంకొక 
సారి వినక తప్పదు. 

(రికార్డు రెండవపక్క విరిగిపోయిన చోటనే వేస్తాడు. 

ఆపివేస్తాడు.) 

టీకా తాళ్చర్యాలకు అతీతంగాఉంది. అనుభవైక 

వేద్యం గాఉంది. ఈ సారి జంతువులు కనబడడం లేదు. మే 

మిటవి? ఇంద) ధనస్సు రంగులు, మరకత మాణిక్యాలు 
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సముద్ర గర్భంలో ప్రవాళ ద్వీపాలు, మోకు కనబ డ్లాయా? 

బహుశా కనబడి వుండవు. అందరికీ ఒకలాగే గోచరించేది 
సంగీతమే కాదు. నాకు కనబడ వింతదృశ్యాలే మాకు మరో 

విధంగా కనబడవ? చ్చును. స. మరు ద్య శ్యాలకు బదులు 

సారభా లను అస్వాదించనచ్చును. అవునుఅటువంటి అనుభవా 

లకు అవకాశం లేకపోలేదు జాపకం నచ్చింది. ఈ రంగు 

రంగుల దృశ్యాలను చూస్తున్నప్పుడే గులాబుల పరిమభర 

అగరనత్తులధూపం, తొలకరి వానలకు భూమిలోంచి నిట్లూా 

ర్పులు.._అనవును, ఇవన్నీ నా సంస్బ్యృతిని కలవర పెట్టాయి. 

ఏదీ ఈ సారి చూదాం ఏ కొత్త అనుభవం సస్తందో? " 

(రికార్డు వేశాజేమా-నవ్వు వినబడుతుంది) 

రికార్డు గొంతుక 

పాహ్హహ్హూ ! నేను పాడుతాననే వేశావా. రికాగ్లు? 

మందమతీ! ఇంకా ఇందులో పాటదాగున్నదనే నీ ఉద్దేశం? 
ఎంతకాలం ఇలా పాటలను బధించాలనుకున్నారు మోర ౦తా? 

పాటలన్నీ పారిపోయినై*, మారు కోరినప్పుడల్లా మో క్రోనం 

ఇక పొడవు, 

సూత్రధారుడు 

ధిక్కారం, ఆ రాజకం, పాటలు పారివోవడ మేమిటి, 

అసందర్భం; అయినా ఆ మాట్లాదుతున్న దెవరు? 

రి కా ర్డు 

తిరుగుదాటు చేసిన (గామఫోన్ పెట్ల నాయకుణ్ణి, 
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కీడిత సంగీతలోకపు పాక్కులను అక్క_డపెట్టండని నిలవేసి 
అడగడానికీ వచ్చాను, 

సూ తధారుడు 

ఈ సారి నవ్యవలసినది నేను, 

(అసహాజంగా నవ్వు తాడు) 

వోశయ్యా నికు మతిపోయినట్లుంది. సీకు వాక్కు శే 

మిటి చెప్పూ! రికార్లులు వెయ్యడం మావంతు. కొసదాకా 

పాడడం మోవంతు,. అదీ ఒడంబడిక. అతి పవిత్రమైనది. 

రి కారు 
Ce 

ఈ ఒడంబడిక్తో మా సంతగంబేదు. మా పరోమో 

జరిగిన ఒడంబడికలకు మాబాధ్న్వత లేదు. ఎలాగో సంగీతాన్ని 

మనువ్యులు స్వాథినం చేసుకున్నారు. అప్పటినుండీ విచ్చల 
విడిగా మో నిరంకుశ తన్ని చెల్టించుకుంటున్నారు. లాభం 

అంతా మాది. ప. మావి, “ఎంతని స సహిస్తాంశ్ ఏ "కాఫీ 

గ్ర క్లబ్బులో చూసి ఏ కిళ్ళిల కొట్టులోచూసినా, అబ్బబ్బా, 

ఎంతకీ రంపాన వ. మమ్ముల్ని! సవాలు, చాలు. 

మానన్రలకు ఇక సంగీతం దొరకదు. సంగీతం సమ్మెక గ్గంది, 

సూ తధాగుడు 

"ఘూరం, దారుణం. గాంమోను ప్లేటు అటు మోన చేస్తు 

న్నాయి. కని విని యెరుగని విడ్డూ కం ఎవరోయ్నున్వ, 

నాయకుణ్ణి అని చెప్పుకుంటున్నా వు, తిన్నగా పారిపోయిన 
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పొటలన్నిటినీ పనిలో ప్రవేశించమని చెప్పు. అనవసరంగా 
రెచ్చగొట్లకు. 

రి కారు 
Gs 

పాటలిక మికు దొరకవు, ఈ తణంలో ఎక్కడా వ 
రికార్లులోనూ పొట పలకదు, 

సూత్రధారుడు 

వింతగానే ఉంది, నీతో వాదించాలని లేదుగాని 

అయినా మీకేం అన్యాయం జరిగింది? అసలు మో కందరికీ 
పోయేకాలవు స ఎందుకు పుట్టింది? 

రి కారు 
Ce 

మాటలు మిగలకు నీతో వాదివాలని నాకాలేదు., 

కీటమిని అంగీకరించు. 

సూ తధారుడు 

రం (వొరంభం కాకముందే? 

రి కారు 
G 

కొందరు యుద్ధాలు పొరంభం కాకముందే ఓడి 

పోతారు, 

సూత్రధారుడు 

ఎవరో తమబలంలో నమ్మకం లేనివారు. నేనామాతం 

రికార్డులను దారికి తీసుకురాలే ననుకోకు. చెప్పు నీకు జరిగిన 

అన్యాయా లేమిటి? కావలసిన హాథ్మ_ లేమిటి? 
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రికార్డు 

న్యకి గతంగా నేను మాట్లాడడంలేదు, సంగీతానికి 
అన్యాయం జరిగింది, మా స్వేచ్చకూ, స్వా తంత్యానికీభంగం 

కలిగించారు. మాకుకూడా న ఆ అత్మను మారు 
అనమానించారు, 

సూత్రధారుడు 

నిరాధారంగా గాలిలో అేలిపోయేమాకు ఒక ఇల్లూ, 
వాకిలీ కం మాచే పొరపాటా? 

రి కారు 
G 

అంతజాలి పడనక్క_రలేదు. మాలోమాకు పాచ్చుః 

తగ్గులు కలిగించారు. మాలోమాకు చీలికలు కలిగించారు. 

నంగీతలోకం అంతా విప్లవాగి తో ఘూర్గిల్లుతో ౦ది. గామ 

ఫోక్లా రికాజ్ఞలతో తికుగుబాటు (పారంభమయింది. కానిర్తిది 

నమస్త జంతివాదా లకూ వ్యాపించుతుంది, ధ్యనిసమూహాం 

అంతా ఇందులో చేరుతుంది. 

సూతధారుడు 

నా చెవులను నేను నమ్మలేకుండా ఉన్నాను, నిజంగా 

నువ్వు మాటలాడుతున్నా వా 

గి mn 

క్ 
సమె చవాంపీంచిన తర్వాత మాటలాడ నేమో? 

పస్తు తం మాటలాడు తున్నాను. 
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సూత్రధారుడు 

నిజంగా రికార్డులు తిరుగుబాటు చేశాయా? 

రి కా ర్లు 

అనుమానం ఉంశు వ రీశార్లయినా వేసి చూడు, 
ఒక్కటికూడా పాడదు, ఎక్కడకూజ్ “పాడదు, 

గలే )థారుడు 

పాడదూ? ఎలా పాడదో చూస్తాను, దిగునువ్వు, ఆరవ 
పాటలలో బహుశా ఇంత అరాజకం లేదనుకుంటాను. 

రి కారు 

సే. అదీ చూడు “ఈ సమ్మెలో చేరని 
రి కార్తంటూ "లేదు, 

సూత్రధారుడు 

అలాగే -అనుకుంటారు, చూడు నసీచేతే ఓడిపోయా 

నని వించుతాను, 

(ఒక రికార్డు వేస్తాడు. హేళనగా అరుస్తుంది. 'చేక 

తానే అరిచాడా? ఇంకొకటి వేస్తాడు. కొట్టవచ్చినట్లు 

చప్పుడు) 

రికార్గుల సాయకుడు 

న వాటికీ కోపం తెప్పించుతున్నావు. పరిసితి 

విషమిస్తే నాయకులుకూడా ఏమో చెయ్యలేరు, నిప్పుతో చర 
లాటం  ఆడుతున్నాను, అగ్నిపర్వత ౭ యిది, ఇన్నాళ్లుగా ఆగి 

ఇప్పుడొెక్క_ సారి బద్దలయింది. నేనుకూడా ఇక నేమి చెయ్య 

లేనేమో. జంత)వాద్యాలుకూ డా చేరుతున్నట్లుంది. నీ చెవులు 

సహించ గలిగి తే విను. సంగీతం విప వించి శ పిస్తూ 
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విజృంభించింది, (విపరీతమైన ధ్యనులు.) 

( (ప వేశం (పోగ్యామ్ డై డైెక్షరు, ) 

ఊఉశకరు 
= 6 

ఆపండి. ఆపండి ఏమిటా గందరగోళం. 

సూ తధారుడు 

(చకితుడై) పోగాం డై రెక్టర్! ఇలా వచ్చాశా 

శేమిటి? 

= మొదట ఆ గొడవ అపండి (నిశ్సబ్దం) మో 

రిక్కు_డ ఏమి చేస్తున్నట్లు? ఒక్క. సారిగా అన్ని రికార్డులు 

m= స్తూ తథారుడు 

న బయలు పెడుతున్నారు, ఇది 

“నుదిపలుకు?' నాటిక. స నం... కాని మూరు వెళ్ళి 

పొరూ?P మన సంభాషణ ఆంధ్రదేశం యావతూ వింటోంది, 

ర సాభాసం అయిపోతుంది. 

డై కెక్టరు 

రసాభాసం ఎలాగూఅపోయింది, మీరేదో నాటక? 

అజేస్తున్నారు. అసలు రికార్తు లివినో, 

సూతేధారుడు 
ఏమిటీ ! డైశెక్షరు 
కురాడు చెడిపోయిన రశార్తుల సౌరుగులో నుంచి 

విరిగిపోయిన సు తెచ్చాడని ఇప్పుడే సాకు తెలిసింది. 

ఆ వేనా ఇంతసేపూ మారు వేస్తున్నారు? 

సూత్రధారుడు 

అబ్బే, అవి నిమిత్త మాత్రం, నాటకం అంతా నడివీం 
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చింది నేను. 'మొదటిరి కార్డు వెయ్యడంతో నేపొరపాటయిందని తె 
లిసిపోయింది. విరిగినరికార్జులు. అన్నీ అపశుతులు. అబే ఆధు 
సిక సంగీతమని బుకాయిరిపొను: ఒకొక్క. సేటు వేస్తూ 

ఒకొొ-__కొ్క-* విధంగా వ్యాఖ్యానించాను. త్త 

డైరెక్ట రు 

మరెవరో మాట్లాడినక్సయింటే? 

సూత్రధారుడు 

"నే నే! గొంతు మార్చాను. నాలో ఒక భాగాన్ని 
(గామఫోన్ సె పేట నాయకుణ్ణి చేశాను. నాతోనే నేను వాదిం 

వాను, సంగీతంచేత తిరుసబాటు శేయించాను. సమ్మెకట్టిం 

బాను. సంగీతం విప్టవంచేస్చ సే ఎలావుంటుందో మూవి రచ 

శాసిక్ అన్ని న్న పట్లా జక్క సారి "వేశాను, తప్పు జే మీరు 

వచ్చారు. 

డై రెక్ట రు 

మంచి నాటక మే, కాని అసలు “తుది పలుకు'మూట? 

సూ తధారుడు 

అసలు ోతుదిపలుకు”' శో9తలది, CE వస్తాయి 

ఉత్తరాలు, ఇక రికార్డుల నాటకం చెయ్యడానికీ వ్యవధి 

లేదు. మొట్టమొదట సే నన్నాను. వ శారణం వల్లనైనా 
అనుకున్న 'శార్యక9మం సాగనప్పుడు అదృష్టం బోగుంశే 

అంతకన్నా మంచిది నినవచ్చునని. 

డైరెక్టరు 

సే, ఆ సంగతి న] “తెలుస్తుంది. 

మలు ఎమ 



న్న = గుసూస్తా కల 
(నిద్భపోతూన్న మహారాజ రాజ (శ్రీ జె. కోనేటిరావు 

పంతులుగారికి £ పిల్లల అల్ల రినల్ల Re నస్తుంది) 

కోనేటి; వెధనగోల: ఒకశు సంతగోల: ఇలా కునుకు 

పడుతోందో లేదో గొల్లుమని గొడనచేసి ఇల్లులీసి పందిగ వేస్తు 

న్నారు. ఒసే, వీళ్ళని 'పిలూ: ఇంకా నిదిపొ శేం 

భా ర్వ: ఏదీ ఏడైనా కారలేదు ట్రీసార్టికీ “వెళ్ళారు 

కాబ్బ) భోజనం అక్క_ర లేదని సెందరాళే పడుకు. న్నారు 

మారు. జాోరిం-కా మాటుమణుగ నై నాలేదు; 

కో? సంతోనించాంలే. వీళ్ళని కొంచం సముదా 

యించు. చలికాలపు రాతి. ఎప్పటికవుతుందని వడుగంటలు? 

మళ్ళీ తె! "గు ఆఫీసుకు తగలడాలి ఏం సంచేస్తున్నాను? 

ఖ ర్య: చంటిపీల్లడు చెయ్యిదిగకుండా ఉన్నాడు, 

ఒక్క లేను సన్ని టికని చావను. ఉన్నది ఒక్క-గది. వంటా 

ఇంటా, es థిప్పలూ, పిల్ల ల చదువూ సంధ్యా, మా కచేరీ 

రాత కోతలూ అన్ని ఇందులోనే ఇంకో పెద్దయిల్లు చూడ 

మంకు ససేమిరా చూడరు. 

క్రో; అదుగో అఫీసుగొడవలు నీ శెందుశే; ఇష్ట మన 

కోసం గ ఉన్నాయా? ఏదో ఉన్న దాంట్లో నీ సర్లు 

కోవాలి, శశ అబ్బాయా చిట్టి; “కాముడూ ఇహ పడు 

కోండి, వీళ్ళకి తిళ్ళు పెట్టావుకే. 
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భార్య: ఊం. అంతో అయింది. నన్ను తినడమే 

తరవాయి, 

క్రో, చా ల్లే అఘోరించాన్ర. ఒక్క-రవ్య కన్ను 

మూసుకోనియ్యి., మళ్ళీ నాలుగు ఫఘంటలశే లేవాలి, 

భా; కాముడూ? ఇలారా, ఈ పక్క-_మోొద పడుకో. 

చిట్టి: కిక్కురు మనకుండా పడుకుంటావా ఒక్కటీ అఆంటిం 

చాలా అబ్బాయి; నువ్వుకూడా 

అబ్బాయి; నం నాన్నదగర పడుకుంటాను. 

కో, పోస్కి ఇక్కడే ఉంటాడు. _ పడుక్రో_నాయన్కా 

అల్లరి పెట్టవు కాదూ. 

(శుణం నిశ్శబ్దం, కో నేటిరావు గాథనిదను సూచించే 

గురు) వినబడుతుంది. ప) వేశం___ రెండు ఘూన్స్స్ గొంతుకలు, 

మొదటి "ఘోస్ట్ గొంతుక: బది ఎవరియిల్లు, 

రెండవ: మహారాజాధిరాజ (శ్రీ జే, కోచేటిరాను 
పంతులుగారి యిల్లు, 

l: సొంత ఇల్తేనా? 

కాదు, అద్దె కొంప్క 

పతతుకాశం చేస్తున్నారు? 

నిదపోతున్నా రు. 

నిదిలో వంచేస్తున్నారు” 

గురు పెడుతున్నారు. LD = YY =~ DD 
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నిద్ర వెలుపలశకాదు, నిదలోపలఏం చేస్తున్నార్యు 

కలలు కనడానికి సిద్ధమవు తున్నారు, 

వారి వయసెంత 

రెండు పాటికలు, 

ఉద్యోగం వయ”స్పింత? 

ఒక పాతిక, 

జీతం ఎంత? 

అయిదు పౌతఠికలు. 

నువ్వెపరివి! 

నన్నా ప్రశ్న "వెయ్యడానికి నువ్వెవరివి! 

మనం దెబ్బలాడుకో కూడదు, చేనెవరినో సీకు 

నే సెవరినో సీకూ తెలుసును, 

నిజం. నాకు తెలియదు, 
[| 

అయి నే నువ్వెవరివో నాకూ తెలియదు, 

నేను కో నేటిర్రావు మనస్త త్వాన్ని, 

ననూ ఆంతే. 

ఛా, అబద, 
థి 

భా ను అబదం. . es 
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1; చేను కో నేటిరావు మనస్సులోపలి ఆశని, 

2: అలా చెప్పు, నేను కోనేటిరావు మనస్సులోని, 
భయాన్ని. 

1: అందుకే మనకి 'దెబ్బలాట, 

కోనేటి. (నిదలో) తగను, తగను, ఈ మర్యాదకు 

నేను తగను, 

భయం: వమిటో పలవరిస్తున్నాడు. 

ఆశ; వదో కలగంటున్నాడు. 

భయం: ఏమిటా కల? 

ఆశ; అమెరికా దేశం కోచేటిరావును ఆహ్మోషనించింది. 

భయం: కోనేటిరావు నే? 

ఆశ: సామొత్తూ: సర్, జె. కోనేటిరాన వీ శాం* 

(అంధ్రా ) వీ, హెవ్ (నాలందాా ప ఎకు తన్ ఆనం 

ఎన్. ఆర్, ఒ. జి, బి, వి యల్ యల్, డి. ఒ జి 

ఎక్సెటా ఎక్నెటా. 

భయం: అమెరికా ఎందుకాహోర్టనించింది అతణ్ణి? 

ఆ; ప్రపంచంలో ఈయన్ని మించినఇంజనీయరు లేడని, 

భయం: నిజంగానే. 

ఆశ; అని కోచేటిరావు అనుకుంటాడు, అతేని ఆశలు 

కలల్లో నిజమవుతున్నా యి. 

భయం: ఎలా చెప్పు ఎలా చెప్పు? 
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ఆశ; అమెరికా దేశం ఆహ్మోనపతం చదివిసోంది, 

భయం: దాని సారాంశం ఏమిటి? 

అహ్వాన' పత్రం 

పపుచపు (పథమ పౌరునికి అమెరికా సాషగతం.మా 

ఆతిధ్యం మీరు సీంకరించాలి. మా -బన్నెస్సీలోయను తమరు 

తణిఖీ చెయ్యాలి. అమూల్య మైన మా సలహాలను శిరసావ 

హాస్తాము,. సి ఫారసులను తతుణం అమలు చేస్తాము. 

(కరతశా థధ్భనులు) 

కో నేటి; అబ్బె: అదెంత మాట! అల్పజ్జుణ్లః నన్నేదో 

పెద్దవాణ్ణెచేసి పొగడుతున్నారు. నా మాత్రం తెలివైనవాళ్ళు 

మో అమెరికాలో లేకపోయారా? అంధ) చేశంనుంచి (పళల్యే 

కం నన్నిక్కాడ కాహ్వానించడం మొ ఒిదార్యాన్నే బాటు 

తోంది. అయినా ఈ సన్మానం నాదికాదు, అంధదేశానిదీ 

గౌరనం. (చంటిపిల్ల ఏడ్చిన చప్పుడు, కో నేటిరావుకు మెలు 

రువ వస్తుంది) 

కోశేటి: వెధవ గొడవ: చంపేస్తున్నారు, ఏమే, లేవ 

"వేంగి ఒకతణం, ఒక నిమిషం నిదపట్ల నివ్వరు. 

భార్య: (విసుక్కుంటూ మేలుకొని) అబ్బు-_పీల్ల నిద) 

లో జడుసుకుంది కాబోలు, హోయి హోయో హాయి ఆపదలు 

“గాయి చిన్న వాళ్ళనుకాయి (శ్రీరంగ సాయి. 

(మళ్ళి ఒక్క_కుణం నిశ్శబ్దం. మళ్ళీ గుర్రు.) 
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భయం: ఏమిటా రొద? 

ఆశ; సముద్రపు హోరు, 

భయం: ఏమి టిదంతా? 

ఆశ: కోనేటిరావు మళ్ళి కలగంటున్నాడు. 

భయం: ఈమాశేమిటి? సమువింలోవంచేస్తున్నా డు? 

ఆశ: పంచమప్రపంచ మపేయు ధాన్ని భావి స్తున్నాడా: 

భయం: ఓహో ఎంత దివ్యంగా ఉంది, ఆ యుద్ధంలో 

కో నేటిరావు ప్రధాన పాతిధారి కా బోలు, 

ఆశ; బొను. ఈ సారి ఈయన జర్మన్ సబ్బెరీకా 
కమాండర్ జుటావల్ కో నేట్. 

భయం: ఆయితే? 

ఆశే; అట్లాంటిక్ మహానముద గర్భంలో అఆతసనిజలాం 

తర్తామి తిమింగలం లాగ విహరిసోంది. 

భయం: బూగుంది, 

ఆశే: సుదూరంలో ముఫై అయిదువేల టన్నుల 

కతు) యుద్ధ నౌకను పసికట్టాడు కోనేట్. దాన్ని టార్సిడో 
చెయ్యమని తన పరివారాన్ని ట్ట న 

కోనేటి: (న్మిదలో) వెల్తాకా సాంగ్ డెర్ ఉంటర్ 

జన్ లిండెన్ ! గెర్టాల్తు డెర్ డాయిప్లాండ్ డోబర్ ఆల్, 

ఆశగ: మంచినీళ్ళ (పాయంగా జర్మను భాషను 
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భయం: ఆ మాటలకి అక్షం ఏమిటి? 

ఆశ; మాటలేవెనా ఫలితం ప్రధానం, తునా తుని 

య్శలె పోయింది గతు9నౌక, 

భయం: ముఫే) అయిదువేల టన్నుల యుద్ధ నెక, 

ఆన; సము దంలో వోలాపాలం లాగ అన్ని బయ శ్రే 

రింది. యుద లా నావికులు |పాగొలను దక్కి-ం౦చుకుందా 

మని చిన్నచిన్న పడనల మాద పారిపోతున్నారు. 
భయం; పాపం. వాళ్ళనైనా బతక నిచ్చాడా 

కమాండర్ కోనేట్. 

ఆశ; ఏలు లేదు. యుదం యుద్ధమే. శతు నావికుల 

మోదమెపీన్ గను పేల్చనని తన తరఫువారికి ఆర్షరు ఇస్తున్నాడు. 

కోనేటి; (నిదిలో) ఫోల్కియసే.5్ బియోా బాక్షర్ ! 

గపహాన్న్హా, ఆఖ్టుంగ. జట్ గైన్హు! మెన్ క్యాంప్. 

(పిలి పాలగిన్నెను పడతోసిన చప్పుడు. తుళ్ళిపడి 
లేస్తాడు కోనేటిరావు) 

కోనేటి; అబ్బబ్బబ్బబ్బ. ఏమిటొ చప్పుడు? ఇక నాకు 

నిద్ర పట్ల నివ్వకండి. 

భార్య: మేం లేదు. పిలి పాలన్నీ వొలక బోసింది. 

క్రో: నువ్వు మేలుకునే ఉన్నావ్ అయిందేదో 

అయింది, పడుక్కు_ం౦టాను. మరినన్ను మాటాడించకు, 

తుణం నిశ బం_గురు) 1 
ద 
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భయం: అసలీ కో నేటిరావవరు? 

ఆశి; అనంతకోటి కచేరీలలో ఒక గుమాసా. 

భయం: అనధికారరీత్యా అతనిశేమా హోోదాలేదా? 

ఆశ; కోచేటిరాను అందరిలోనూ అందరిలాగే ఒక 
మానవుడు. సంసారి, చెళ్ళాన్ని వీల ల్నీ పిమిస్తాడు. కాసి 

తరుచూ వాళ్ళమాదా, తనమాదా వఏవిసుక్కుంటాడు, అతని 

జీవితంలో స్థరించదగ్న సంఘటన లేపి లేవు. సాహి త్వగంగంలో 

అతనికి న ల పత్రికలలో అతనివేరు కనబడదు. 

పపంచంలో అతనివేరు వినబడదు. అతసి నిజమైన జీవితం 

ఒక స 0౦, అతని సంవ ౦ ఎన్న డూ సాధం౦ం కాని అబదం, గ్టస్న SA Tas 5 
భయం: నాకు చాలా జాలిగా నుంది. 

అశ: సీ దొంగవేపాలు కట్టిపెట్టు. కో నీటిరావును 
నువ్వే ఈ దుస్థితి! తీసుకొచ్చాపు, 

భయం: నేనా? 

ఆనే, నువ్వు కాక మగరెన్నరు! నువంతని భయాానివి. తన 

పీడను చూసి తానుభయప జే దుస్థితిలో పెట్టానతి. జీతంతో 

జీవితాన్ని కొలిస్య బాకీలు పరో అప్పులవాళ్ళు తప్ప 

మరెవ్వరూ అతనికీ కనబడడం మానేస్తున్నారు. 

భయం. నువ్వేం తక్కువ తిన్నావు. లేనిపోని ఆశ 

లతనిలో ేకిస్తున్నావు. అవెన్నటికీ సాధ్యం శానివని నువ్వే 
ఒప్పుకతుంటున్నావు,. న. 
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ఆశ, మానవుడు కోలలు కనడం మానలేడు, కోనేటి 
రాను జీవితంళో అవి ఫలింపక పోనచ్చును. మరో జీవితంలో. 

ఇంకో కాలంలో మానవజాతి తన స్వస్నాలను సాధించ 

గలుగుతుంది, 

ఆశ. కోనేటిరావు కథానాయకుడుగా సినిమాలో 
నటిస్తున్నాడు, 

భయం, యాభై యేళ్ళ కో నేటిరావు, 

ఆశ. కలలో కోనేటిరావు వయస్సు పాతిశేశ్లే, 

బహుశొ ఇంకా తక్కువ కలలో కోనేటిరావు సూలకా 

యుడు కాడు. ఆజాను బాహువు, సౌందర్యా పరమత్స్యలాం 

భనుడు, కళా సర్వజాడు కూడాను. 

భయం: కధానాయిక ఎవరు? 

ఆశ; అతని స్వప్నసుందరి. 

భయం: ఆమెకూడా అందమైనబేనా 

అశ: మెల్లిగా అడుగు తున్నా వా గా సినిమా 
"లప్పుడూ దూసినట్లులేదు. 

భయం: ఆంత అంద మైనదా? ఆతర్వాత ఏంజరిగింది? 

అశ; కధానాయిక అనేక మైన యిబ్బందులలో అర 

₹ళ్యాలలో..భయంకర మృగాలమధ్య, నగరాలలో భయంకర 

పరిస్థితుల మధ్య చిక్కకుంటుంది. ఆమెను కధానాయకుడు. 

రక్నీస్తాడు. వాగు పరస్పరం మించు కుంటారు. 

భయం: నేను మొదలే అనుకున్నాను, అటువంటి 

ప్రమాద మేదో తటస్థిస్తుందని, 
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ఆన; అది ప్రమాదం న ఏ క తకు, 
భయం: నేను కూడా నిట్టగలను. 

సం CT సంగతీ న 

(భయం, తె౮ారి న*తోంగి నాయికా సారుకు టేను 

రమ్యే చప్ప, స్ట 

. న ౧దన్వం సు ల క్ నేటరాను నిలు 
చున్నాడు. అతని హృదయంలో శతు సంగీత మాసంలో 
(సనహీసోంది, కధానాయిక అతని పేమని గానంతో అంగీక 

రించింఏ, కథళో అన డే సత్యవంమడు, ఆనే సానిల, అతడు 
రోనియో, అమె జూలియట్, అతడు కోనేటి? రౌొవు అమె 

కో నేటి రాణి, 

భయం. వాళ్ళు పాడుతున్నా గన్నావు. నా శ్రా 

వినబడ లేదు, ఆక. నా వెవులతో విను, 
“విడువకోయీ ననూ వీన రాజ వమారాం! 
భయం. కోసేటిరా రావు తండి) మరు పీరా పంతులని 

కధానాయిక కెలా వెలివీంఏ, ఆశ, అబేవుజూ. సీనిమా 
రల కలా మపాత్వంఆలా7 ఉంటుంది, 

కధానాయిక, విడువకోయీా.నన్ను వీరరాజకుమూరా? 
కోనేటిరావు,. విడుతు "నా (పాణ్శాలెనా! విడుతునా, 

నిన్నెన్నడై సా, 

కో నేటిరావు కొడుకు. తేల్లారివోయింది నాన్నా 
భయం. కొంజెక్కి పోయింది కోనేటి నిద 
ఆశ, కోనేటి నిద్రలో కోడి కూసింది. (కోడేకాక్కా 

రోకో అని కూస్తుంది.) మేహ పన్ను 



జడభ రతుడు 
(ఒకి నాటక రటయిత్క నాటక పీదర్శకుడూ కలిసి, 

జడభరతుడు అను సౌరాణిక గాధను నాటక రూపంగా (పద 

ర్భించడానికి గల అనకాశాలను పరిశీలిస్తారు.) 

కవి, నేనో నాటకం [వాశాను, 

డైరెక్టరు. శుభం, 

కవి, మోరు దాన్నీ ప్రదర్శించాలి. 

జెరెక్టరు, చూదాం. 

కపి, అలాక్కాదు. ఇప్పుడేరిహార్సలు పౌ9రంభించాలి. 
డే శె. అమాంతంగా అంత మంచి నాటకం రాసీ 

పారేశా ేమిటి? 

కవి, నేనెందుకు చెప్పుకోవడం? వింశేమో'ే తెలుస్తుంది 

డె, వినిపిస్తారా? 

కవి, కాదు మూ నటీనటులను కిలిపించండి. రిహార్సలు 

ప్యారంభిద్ధాం. 

జెర. అంతా యిక్క-జే ఉన్నారు. కాని మా నాటకం 

వ రకానికి చెందినది? 

కవి, మేలు రకానికి, 

డైరె, అది కాదయ్యా, కధ వి'రాణిక మూ? చరితా? 

గ్మకమా? సాంఘికమూ+ "లేక ఇప్పుడు వస్తూన్న జానపద 

చితాల్లాగ ఏ కాలానికీ చెందనిదా? 
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కవి పొరాణికమనే చెప్పవచ్చును. శాన్కి చాలా 

వరకు స స్యక పోల కల్పితం. ఇందలి పొాతులు ఏ క వ్యకి సి మన 

స్సులో పెట్టుకొని పి వేశ పెక పెట్టబడ లేదు. సంఘటనలు వ ఉద్య 

మాన్నీ హీళన చెయ్యడానికీ ఉద్దేశించినవి కాను. ఈ మాట 
లు ముదశే పెద్దకు రాలలో రాశాను. నాటకం వేని సీనప్పుడు 

బిగ్గరగా మారు “హాకటించాలి. 

డెశె. అంత అవసరమా? 

కవి, విధిగా! ఎంచేతనం కే ఇందులో అన్ని సంసలని 

ఏకి పారేశాను. ముఖ్యం గా ఈ విఫ్టన వాదుల్ని.___ | 

డై 7. పోొరాణిక నాటకంలో “రాజకీయా లేమిట య్యా? 

కవి. అక్క జే ఉంది గొప్ప, 
డై శె. నేటి సంఘాన్ని విమర్శించడమే మో ఉద్దేశ 

మైతే ఈ నాటి క ధానస్తువు నే తీసుకొని రాయవచ్చునే. 
కవి. పౌరాణికంలో కొన్ని సదుసాయా లున్నాయి, 

ఎలా రాసినా మనల్ని అడిగే వాడుండడు. మరి జాప్యం 
చెయ్యక పారంభి ధాం. 

డైకె. కానియ్యండి, అన్నట్లు మో నాటకం వేరు 
చెప్పారు కాదు. 

కవి. జడభరతుడు. 

. డైరె. భాగవతంలోని జడభరతోోపాఖ్యానమా? 

కవి, భాగవతంలోది తీసీిరాసేసే నా గొప్పే ముం 
టుంది? స స్వక పోల కల్పితమని చె చ్చీనుశానూ? 

డర, సరే ఇక పాగిరంభించండి, 

కవి, జడభరతుడుు పౌరాణిక నాటిక కధాళాలం 



101 

(చేతాయుగం, స్థలంఆ రావ ర ఒకపట్టణంలో చీకటి రాతి. 

హ్ పట్లణా సిక్ చే రేమో లేదూ? 

కవి; సరసాంచుకం లెద్దురూో అ:తగా కావ వలిస్స 

es వ పేర్ల రేం కొదవా బో లఅడున్నాయి. 

పు... చెప్పండి, 

వీ ఉన్న పాటున జాపగ్ం రాలేదు. తర్వాతదూసు 

కుందాం అన్నాను ఆ న 

వలె: eee అంశు ఎలా ఉంటుంది? 

కవి: ఎలా శుండడమేమిళక? ఎదో ఒక సే రు, సానుమం 

తరమే అందాం. ఇక మరి అ ఏపడకండి, మళ్ళ పారంభిస్తు 

న్నాను, (ప్రకటింవు గొంతుకతో) 

2 జ 

రు 

సక్) 

జడభగతుడు సెొరాణిక నాటకం. కాలం (లేతా 

యుగం, స్థలంఆ గ్యావర, ర, ఊంఏ వూరన్నారూ€ సానుమంతం 

అబ్బ బెం లేదు =! అ మున బ్రహ్గపు తా9నదీ 

తీరమందున్న .. (ఆలోచించి) స సశ కానియ్యండి .. . సానుమం 

తపురం, చీకటి రాతి), ప్రజలంతా నిదిపోయారు. కానలి 

వాడు గస్రీ తిరుగు తున్నాడు, 

కానని: పారాహుషప్మార్ బహుపరాక్! ఆ రోజులే 

"వేరు, ఆ మనుష్యులే వేరు, జీవిస్తే కృతయుగంలో నే జీవిం 

వాలి, అప్పుడు థర్మం నాలుగు పొదాలమాద నడిచేది. 

ఇప్పుడో అధర్శం అమితంగా పృబలిపోయిందడి, ఆ రోజుల్లో 

ఎవ్యరూ అబన్ధాలా చేవారు కారు. ఎక్కడా దొంగతనాలుం 

'జీవికావు, యిప్పుడో (గట్టగా దొంగలున్నారు జాగ త్మ, 
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డై5: చాలా పెద్ద స్వగ తంతో పాగిరంభించాశే, 

కవి; స్వగతాలు మాకిష్టం లేనట్టుంది. నేటి కొత్త 

చుక్నిక్లలో పడి మన సౌా9పీన సాంపదాయాలన్నీ మరచి 
పోతున్నాం. స్వగ తం, విష్క_౦భం,ఈమహోమృగంఇలాంటి వన్నీ 

డై: ఈ మహామృగం దశవిధ రూపశాలలో ఒకటి 

కాబోలు? 

కవి; మోకు సంస్కృత లక్షణం కూడా తెలుసూ? 

డై: -వీళయి పోతోంది. ఆ స్వగతం తాలూకు 

సారాంశం వదో చెప్పీ తర్వాత రంగానికి రండి, 

కవీ; అలా దాకా యలాగండీ*? 

డై: ఆ కాగితాలు ఇలా ఇన న్వండి నను నడిపి సాను, 

నాటకంలో శానలసిన ముక్క- ఒకటీ పోకుండా డంశు 

మోకు ఇవాలుకద, 

(ఆయన (ప్రకటిం చును) 
కావలివాొడు రాతి) నాలుగు జూములూూ, నాలుగు 

సాను క లు జాగత్త అసి "పాచ్చురిస్తూ ప్రజల 

అస్పి పాస్తులు రతేస్తూ ఉంటాడు, ఆ రోజుల్లో ధర్మం మూడు 

వా మోద నడి చేది కాబట్టి ఇలా “హెచ్చరికలు జరుగు 

తున్నంత కాలం వ దొంగతనాలూూ, అరాజకాలూ సంభ 

వించేవి కావు. అయితే గస్తీ ఊదో గస్టుడికీ మాతం 
ఒక్క. రాతికూడా పీకు ఛాటుంజేది కాదు. "పితిర్నా త్రీ పని 

గట్టుకొని ఊరంతా చుట్టవలసిందే. 
కవీ; అదీ ముఖ్యమైన పాయింటు ఏదీకాన్మీ నాయనా 

సీను చదువు! 
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కావలి: పదేళ్లుగా ప పనిచేస్తున్నాను, ఒక రోజూ రెండు 

రోజులా? ఎవరికీ నొమోద జాలిలేదు. అయినా ఈ కాలంలో 

స్వార్థం ముదిరిపోయింది. పోసి పాపమని, ఒక్క-రాతి నా 

జ. ఈ నాలుగు శేకలు చేసే మనిసి ఒక్క-డులేడు. 

రోజూ నేనే గొంతు చించుకోవాలి. (గట్టగా దొంగ 

గన్నులు జాగ్రత్త. 

కవి; (ఉత్సాహంగా) కేతాయుగం కాబట్టి సరిపో 

యింది; కాొనలివాడు ఎంత బాధపడ్డా లోలోప పలనేగాని పెకీ 
మాత్రం తన యిబ్బందులు పికటించేడు. -ఈ రోజులోలాగ 

కానలివాళ్ళ సంఘం ఒకటి లేవదిసి సమ్మె ఆయుధాన్ని 

(ప యోగ్షిస్తానని బెదిరించి తన కనీసపు కోరికలను రాబట్టు 

కోడు, ఇనన్ని చాలా మజాగా ry చేశాను; మక 

ముందు ప. 

జతే లిసీ తెలియని చెత్తంతా రాసి నానెత్సి కొడితె 

ఏంలాభంP మో రాజకీయాభి (పాయాలన్ని క్రరికించ 

డాని కిదా సబం? 

కవి; బాకు ఆతివాదం ఆంజ ఇష్టం లాగుంది, 

అయితే నూకను కూలంగా మాచ్చేసాను; 'తెండికథ! 

డై: అసలు మోరు కథతో సంబంధం లేకుండా రాజ 

కీయాలు తీసుకు రావడ మెందుకంటా? 

కవి; సంబంధం కుదిరింది. భేష్, బాగా స్ఫురించింది. 

మోకు మంచి అనుకూలమైన మార్చు. అయితే ఆది ఆఖరికి 

అశ్లే పెడుతున్నాను, 

డై: సనే అప్పుడు చూదాంలెండి, కధశానిస్తున్నాను. 
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కవి; మీరు చాలా నంతోవీ.స్తారు, జడభరతుడి 

వేదాంతం విని రాజుగారు తొము తల పెట్టిన దండయ్యా తను 

విరమించి, ఆహింసా సంర అవలంబించి, కార్మికుడికి 

అనుకూలంగా ఒక ముఖ్య మైన శాసనం చేసారు. 

డై: ఇదంతా ఇప్పుడే ఆలోచించారా? 

కవి? ఇప్పుజే ఈ కిందటి తుణమే. భేష్ చాలా 

బాగా కుదిరీంది. నాటకానికి ఆ ముగింపు చాలా బాగుం 

టుంది. మోకము నచ్చిన ముగింపు అంతేనా? 

డై: పౌరాణిక నాటకంలో పిడకల "వేట, 

కవి; అంత వేళాకోళానికి తగను. నా నాటకం స్టేజిరీ, 

శేడియాకీ సినిమాకీ పనికొస్తుంది. జై రెక్లరు గారూ! నా, 
నాటకొన్ని. ఫిల్ము వీయించరూ? 

డై: దూదడాం. “మొదట ప్రస్తుతి కధ కానియ్యండి. - 

మోరే ఇదుగో . కాగితాలు, 

కవీ; ఊం, యెంతవరకు శిచ్చాం, మొదట్లోనే 

వున్నాం కాదూ. కావలీవాడు గస్తీ తిరుగుతున్నాడు. దొంగ 

లున్నారు జాగ్రత్త అని ఇప్పటి శెన్నిమాగ్లు అంటాడు? 

'రెండుమూస్ట్రు ఎవరైనా ఒక్కరాత్రి తనస్థానే పనిచే సే 
"బాగుండు ననుకుంటాడు. ఎంచేతనంశేు: 

కావలి: పదేళ్ళు (పతీరాతీ పారా యిస్తున్నాను, 
నాలు గేళ్ళుయింది. పెళ్ళిచేసుకొని! కూతుర్ని తీసుకెళ్ళమని 

మా మామగారు 'నెల చెలకీ కబురు చేస్తాడు. ఏం చెయ్యను, 
ఈ ఉద్యోగమో, (అరుస్తాడు) దొంగలున్నారు జా్యాగత్త న 

అబ్బ, వంచలి, కృతయుగంలో యింత చలివ్రుంజేది కాదను 
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కుంటాను, కేతాయుగం వచ్చేసింది. కాలం మండిపోతోంది, " 

అబ్బ, నిది! గ్ర భ్ళుమండి పోతున్నాయి. అయినా నిద్రపో 

కూడదు. ఎక్క-జేనా కాస టీ దొరికితే బాగుండును. 
డె! కపగారూ నిజంగా కీ కొవాలని పీంచారూ 

వాడిచే త? 

కవి: ఏం యెండుకనిపించ గూడదు? 

డె (చేతాయుగంలో 'కేయాశకేమిటయ్యా 

కవి; దానికేం? ఇప్పుడు మన సినిమాల్లో ఇటువంటి 

మజాలెన్ని లేవు? వుండనివగ్పండి. యింకా యక్కు_వబాగుండా 

లంకే వాడిచేత వీడీ కూడా కాల్చిసాను, టీ దుకాణం సీను 
మంచి రక్తి కడుతుంది. 

“3 నామాట విని శేసీటి ఘట్టం వదలి పెట్టండి, 
మోకు మతిలేకపోతే నానా వుండాలి. 

కవి; (కేతాయుగంలో లేసీపండ కూడదనా మా అభి 
(పాయం యద్హృశ్యం తన్నశ్యం అని పాిశీనోక్షి, అంకు 

నశ్విం "వేదకాలం నుంచీ వుందన్న మాట, పొగాకుకేయా 

కుకి తమ్ముడు. అన్న వయస్సు తముడు వయస్సుకంబు 

ఎప్పుడూ యెక్కువే కాబట్టి పాగాకు కన్న "తేయాకు పాచచీన 

మైనది! ఉండనివ్వండి. డై రెక్రరుగారూ, అద్భు తంగా 

సమరించాను, 

* కై: తేసిటి భాగోతం ఉపసంహరించుకునే ఉద్దేశం 
"శేకపోతే మూ శాగితాలు పట్టుకొని మరు వెళ్ళిపో వచ్చును. 

కని; కోపం వచ్చినట్టుంది. మోకు కోపంవస్తే ఆగ 

గలమా? మో యిష్ట మే కానియ్యండి, ఎలాగయినా నా 
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నాటకం ఆడిస్తు బాలు, పదివేజ్లు, చాశేస్తున్నాను. 

డై: కవిగార్యూ చిన్నమాట. శకానలివాడు వేరు 

జడభరతు జేనా! 

కవి; కానలి వాడిపేరము శావలీవాజే. రాజుగారిపేఠు 

రాజగాకే ఏళ్ళకి చేశ్చందుకు? 

జై అలాకాదు; ఆనవాలు కేదయినా ఒక పేగు 

కవి; అయితే ఆ నామకగణమేదో మా రే చేసెయ్యండి. 

శై: అగ్య పీరసీనుడు. 

కవి. అదిరాజుగారి పేరుకి బాగుంది, అంతమంచి'వేరు 

కావలీ వాడిమాద ఖర్చు పెట్టడం నా కి సం లేదు. 

డై: శేళాయుగంలో అందరూ" అంద మెన పై ధరి 

సారు, రాజుగారికి శ్యనశేతుడనే శే పురు పెడుతున్నాను. "పస్తు 

తం ఆర్య ఏ పిరసేనుడి కథ కానియ్యండి. జడభరతుడింకా ఎంత 

దూరంలో ఉన్నాడు? 

కవి: తృతీ యాం కంలో వసాడు, కాని ఏమి 

మాటాడడు. 

క జ: అదేమిటి? 

కవి: ఆర్య పీరసేనుడు తన ఉద్యోగం ఒక్క- రాతి 

మాతం నిర్వహించమని జడ డభరతుణ్ణి వేడుకుంటాడు. జడభర 

తుడు అంగీక రిస్తాడు లెండి. కాన్ని సంభాషణ మా త్రం 

ఒక్కా ఆర్యపీరసేనుడే సాగిస్తాడు, జడభరతు జేమా మాట్లా 

డడు, ఇది స్ప్రింగ్ బర్డ్ -బక్నీక్, ' 

డై: స్త్రిండ్ బర్త్ బర్ బక్నిక్ అని ప న. సరే ఇక 
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కథ అందుకుందాం? 

కవి; ఆర్యసిరసే సినుడు ఇంతవరకు దొంగ లున్నారు 

| జాగ్రత్త అని ఎన్ని మార్తంటాడు? 

కావలి: మూడు మార రిచానండి. 

కవి; అంజు మూడుయామాలు గడిచాయన్న మాట. 

నాలుగో సార్కి నేను రాసీనదాని వ9కారం టీ దుకాణంలోంచి 

బై టికీ వచ్చి అరవాలి, ఆ ఘట్టం కత్సిరించేస్తున్నాం నదా, 

ఏం సాధనం? 

జై: మరీ యింత వాదన్త మేమిటయ్యా కర్రు 

చూచాయగా సూచించి వదలెయాగలి గాని అర్థంలేని పున 

రుక్తులతో కాగితాలు నింపితే నటీనటులు కాసీతీయిపోరూ? 

కవీ; నొలుగుమార్తు అరవడం కథకి చాలా అవసరం, 

నాలుగు యామాల్లో నాలుగుమార్డు! మున్ముందుజడభరతుడు, 

సొల్లు యామాల్లో ' నాలుగు కోశాలు చదువుతాడు, 

స. మో కథకి శాశ్లేమిటి? చేతు లేమిటి? రాతిని 
మూడు యామాలుగా నిభజించండి. 

కవీ; అయితే జడభరతుడు వేత మూడు శోశాలే 
చదిషించాలి, ల 

డై. ఎవరయ్యా ఈ జడభరతుడు? ఎప్పటికీ ఈయన 
దర్శనం కాచే? 3 

కవి: అయ్యో తొందరా అని, కథని ఒక (క్రమంలో 

సాగ నిసారా? 

టై: మదే ఆలసంం, 

కొవి: ఆర్యవీర సే వేనుడు తెల్లారగట్ల ఇంటికీ “వెళ్ళగానే 
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అతని భార్య అక్క._డ ఉంటుంది, 

డై! పుట్లింట్లో ఉందేమో? 

కవి; అబే ఆశ్చర్యం. ముదటిరంగం ఆయిన తర్వాత 

(నేతుకులు కూడా ఆర్యపేర "సీనుడి భార్య పుట్టింట్లో నే ఉం 

దనుకుంటాగు. కాని ఆమె పరమ పతలివత కాబట్టి “అం డితో 

పోరాడి ఛర ర్శగ్భహాం చేరుకుంటుంది. దారిలో అక కష్టా 

లామెను ఎదుర్కు_౦టాయి, అవన్నీ భర తో చెప్పుకుంటుంది. 

ఈ రంగం చాలా బాగా రాశానండీ. మా “రేనుంకు 

అనండిగాని. 

డై: (చప్పుడుగా నవ్వుతూ) రంగం ee 
యిల్లు, గస్తీ తిరగడం ముగించుకొని ఆర్వప్ర సేనుడు ఇంటికి 

వసాడు. ఆతని భార్య... ఈవిడకికూడా ఏం నేరూలేబే. ఈమెకీ 
నేనే నామకరణం చెయ్యాలి “కాబోలు, ఆర్యవిం "సే సేనుడి 

భార్య ఆర్య 

కవి; చాలు, ఆర్య. అం తకం" పెద్ద రు వడ్లు, అన 

వసరంగా ఆడవాళ్ళకి పెద్దవే స్ట ఇశ్చెయ్యడం కలీశ్రాలపు 

దురలవాటు, 

డై: అర్యవీర సేనుడు ఇంటికి వస్తాడు, అతని భార్య 

అప్పుడే ౩ పొయ్యి రాజ వేసి స్ళ్ళు "కాగ పడుతోంది. 

కవి; వీరుడు స్నానం చెయ్యడానికా? 

డై: శాద్యు కాఫీ కలపడానికి వోనీ మా కిష్షనేన 

"తేనీరు తయారు చెయ్య. ల్ 
కవి; అదుగో, మళ్ళీ తేనీటి గొడవెందుకండీ; అది 

మానేద్దాం, అనుకున్నాం కాదూ? మారు కొంతసేపు ఊరు 
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కొంనురూ, నేనే డైరెక్టు చేస్నైను. ఆ కాగితాలిలాయివ్వండి.. 
కావలివాడు ఇంటికి రాగానే భార్య కనబడుతుంది. కావలి 

నాడు ఆశ్చర్యంతో వ. 

"కావలి; ఆశ్చర్యం, ఎవరమ్మాయి నువ్వు! 

ఆర్య: (పాణ రా, నన్ను పోల్బుకొన లేడా? 

కావలి: నా పేయని! నేజెంత సుదినం, శాని 

ప్రేయసీ ఇక్కడి 3ెలా వచ్చేశాను? 
ఆర్య: మూనపతియగు భారతసతికి పాణపతి సన్ని 

రోను చున్ని ధానము కదా? 

కవి: సెబాస్, బాలా బాగుంది! మళ్ళీ అను తలీ ఆ 

మాటలు ! 

ఆర్య: (తడబడిపోయి) ప్రాణపతియగు భారచతసతికి_ 

జై: కట్. అందుకే ఒన్సుమోారు అనరక మంటారు. ఇదుగో 

కసీ ఇలా విను, నీ నాటకానికి నువే పొంగిపోతూ మధ్య 
మధ్యని బొరిబడుతూ వుంచే లాభంలేదు. నిజంగా యా 

డైలాగు చాలా బాగుందనే నీ వుదైః మా? ఆ అమ్మాయిచేత 

ఆంత కఠినమైన గాగంథిక భాష మాట్లాడించడ మెందుకూ?. 

కవి; పౌరాణిక నాటకంలో గ్రాంథిక భాష పయో 

గించక పోతే పౌఢత్యం సిద్ధించదు. 
డై: మరికావలి వాడిచేతవాడుక భాషమాట్లాడించా వేం? 
కవి; పాతోంచిత భాష సంపిదాయ సమ్మతమే. 
డై: మరి ఆపాతోచిత భాష ఆతని భార్యకి. కూడా 

ఎందుకు వాడలేదు? సంస్కృత కవులంతా (స్త్రీ పాత)లచేత 
_ కలకం మౌట్లాడిస్తా 
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కవి; నన్నిలా (తా సెగ్దామినేషను చేస బతక లేను, 

కావలివాడి భార్య మహో పతివ్రత, ఆమెయొక్క_ ఉదాత్త 

భావాలను యింకోవిధంగా చెప్పించడానికి పీలు లేదు, 

డై, ఇంతకీ మొ నాటకం, నేనేవో సలహోలుమా( తం 

యిస్తాను, అంతకం"ఖు వం చెయ్యగలను? 

కవీ; మంచి సలహోలు నేను స్వీకరించ నన్నానా? 

మిము ల మెప్పించడానికి టీ దుకాణం ఎతేశాను కాదూ? 

డె, కథ కానిద్దాం, 

కవీ; తోలినుంచీ మొదలు పెట్టాలి. 

డై: మళ్ళి మొదటికి రావలనిం'దే? 

కని; రెండో సీనండీ! కావలి వాడు ఆశ్చర్యంతో, 

కావలి; అశ్చర్యం, ఎవరమ్మా యీ నువ్వు 

జ: ఇందులో ఆశ్చర్య మేమో లేదు. 

కవి; కాస్సేపూరుకోండి మారు. ఊంకానీఅమ్మాయి. 

ల. పాకేశ్వరా, నన్ను పోల్పుకొన లేదా? 

కావలి; నా పేయసీ! చేణెంతసుదినం. కాని (వేయసీ 

ఇక్క_డి కెలా వచ్చావు? 

అర్య; (భయంతో) పొణపతియగు మానవసతికీ_.- 
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డె: కట్, కవిగారూ, గులక రాళ్ళలాంటి ఈ భాషని ' 

మీరు యిక గెప్పుడూ వాడనని పమాణం చేసాగూ? 
అలాటి _ 

కపి; అయ్యా ఘోషా ఇదో పెద్ద కక్షమటండీ? 

డె: ఏదీ ఒకమారు మీరా వాక్యం అనండి ధూదాం, 

కవి: (వైభవంగా) మాననతి యగు భారత సతికి 

పాణపతి సన్ని ధానమే ఒన్నీ థానము కదా, 

డై ర; సాధించారు ఎలాగ లేనే? కాని ఇలా 

చూడండి నాలుగు నార్గు గబ గబ-గుక్క._ తిప్పుకోకుండా 

గంగమ్మ, గంగమ్మ, గంపగంగమ్మ, అనండి చూదాం, 

కవి: అన్నా, పెంకీ తనం. నన్నో చిన్న పిల్ల ౯ 

మేపి ఆడిం చేస్తున్నా శే, 



లొంఠుంకలాన 
కథన, కంభం (౧) 

నోశావులించి 

డారికి దూరాన వొంచి 

సీరింకిపోయి నిలుచుందోక ఒంటరిబావి: 

దారుణములెన కొథలున్న వీదానీగురించి! 
చెప్పనా చెప్పునా ఆబావి గురించి? 

విప్పన్యా విప్పనా నా విపాల సంచి? 

సంభాషణ___ఆం. ఏమైంది? ఏమిటి సంగత? ఊరుకో, 

మాట్లాడకు ఊరిశే విను... 
కథన కంఠం (౧) 1 

భూతాలూ, చేతాళాలూ చాగుడు 

మూతలాడుతాయా నూతిలోతులో 

పాతాళ లోకానికి పొవంచాలా 

ను తి దిగువనే ఉన్నాయట | 

చెప్పనా ఇప్పూజే ఆ నూతెసురించి? 

ఇప్పుడే, అంతా వినండి శ్రద్ధవహిం హీంచి, 

సంభాషణ..ఏ వూళ్ళో ఏ ఏ కొసని? ఎప్పుడు? వం 

సంగతి? ఊరుకో మాట్లాడకు ఊరిశే విను, 
కథన కంఠం (౧) 

ఉఊ-రావరించి ఒకు 

ఆకాగనుంతగా ఆవులించి 
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అగాధ దారుణగాథ లెన్నెన్నో దాచినబావి. 

ఏనివించనా మరి ఆ బావిసరించి?ి 

సవరించనా ఇక నా భీకర వీభత్పవిపంచి? 

సంబాషణ.._అయిలేే మరి...? చహ్క్ చుప్ రహో, 

కథన కంఠం (౧) 

జీబుగా -చీదరగా ఎన్నో 

చెటూ చేవులూ దాని నిండా 

శాఖోపశాఖలుగా విన్న రిల్లి 

కాశీమజిలీ కథలాగ, 
ఆనూతినోట ఒకొ,_క్క_ చీకటిపూట 
చే విన్నపాట ఒక కొన్ని వుపద్భవాల మూట | 

ఆనూతిలోని చిక్కటి చీకట్లు 

కాలం కాలిన వొగవాసన | 

అందులోని నిశ్శబ్దం కూడా 

ఆదో మాదిరిగా అరుస్తుంది ! 

చెప్పనా చెప్పనా ఆ బావింసరించి ? 

విప్పనా, విప్పనా నా విపాలసంచి ? 

కథన కంఠం (౨) 

రకరకాలుగా ఒకే కథకు 

రంగులు పూశారో మేమో? 
రకరకాల నరకాల వికారాలే 

రాజ్యం చేస్తాయా నూతిలో ! 
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కథన కంఠం (3) 

కంఠ o(౧) 

కంఠ o(౨) 

కంఠం(౧) 

నాలుగైదు కథలకి ఆబావ 

నాటకరంగమోా యీుమోా? 

ప్రజల నోళ్ళలోపడి ఆకధలే 

బావిరూపు తాల్నా యేమో? 
అమాయకురాలి భయంకరమైన అరసు 

ఆఖరుసారి విన్నారు ప్రజలు! | 
ఆనాటి మొదలు అనూతి కధలు 

ఆనోట ఈనోట ఆల్లుకుపోయాయి, 

ఇప్పటికీ 'తెలియఛా | వీల్ల ని 

ఎవరు చం ఛీశారో? 

ఎంతో అందమైన పిల్ల మళ్ళీ. 
ఎందుకు చంపేశారో? 

అసిరీ నరిసీ ఇరుగూ పొరుగూ: 
ఆరవముర లేవిలేవు. 

అసిరిగాడికూతుర్ని నరిసిగాజే, చంపాడని 
అంటా రంతవుంపి. 

పదేళ్ళు సుమండీ ఇంతాచేస్తే 

పాపం! అసిరి గాడి కూతురికి 1 

చాని కాలి. కడియాలకోసం 
గానీ ఆశించాడు కాబోలు నరిసిగాడు ! 

లేదా... లేదా...మశేజేనా "ఘోరం... 
అచ్చు, అలాంటి వాడుకాడు నరిసిగాడు ! 

ప్రమా... నమో... ఏశాలానిశేమిబుద్ధులో 2 
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విచిత్రమైనది మానవ పకృతి. 

మగగొంతు: అమ్మా, అమ్మా ! 

ఆడపీల గొంతు; ఏం నరిసిమాంవా |! 

జత రాయే ! 

ఏం, నరినీమాంవా * 

-9లా రాయే దగ్గరకీ ... 

_అదేటిమాంవా అలాసూసావు? ,..ఆం నన్నది 

"అయ్. ఏటా పరాసికాలు? (పరుగు) 

_పారిపోతే పట్టుకోలే ననుకున్నావా? దొంగా ! 
(అక గొంతుక అరుపు 

కంఠం(3) పోనీ అదంతా మనశెందుకుగాని 

పోలిగాడి సాత్యుం మాటో? 

కంఠం (౨) అయినా వాడు మాతం విన్నది 

అర్ధరాత్రి ఒక అరుపే! 

కథన కంఠం (౧) 

నరిసిగాడి కూతుగు శవం నూతిలో 

దొరకలేదు సుమండీ ఎంత వెదకినా ! 

అప్పుడప్పుడు మాతం వినిపిస్తుంది, 

అరిచే ఆపిల్ల గొంతు ! 

అదైనా స్పష్టంగా కాదు ! 

ఆబావిలోంచే అనికూడా అనలేము, 

ఎక్కడో వినబడుతుంది ఆ చప్పుడు: 
ఎందుకో ఆబావిని చూస్త అందరికీ భయం |! 

ఫీడాట్ 



ఆంగ్ల మాతృక 

భూతాల కొలని 
నేపథ్యంలో వాద్యసంగీతం, ఇళ్ళు తగులబడుతున్నట్లు 

రాళ్ళు తిరగ బడుతున్నట్టు. 

ఒక గొంతుక : ' అమ్మాయీ! వయ్! అమ్మాయో అడే 

మిటలా పరుగాత్తుతున్నావు ఆగవూ? అయ్యా పాపం! 
అగవూ? నా మాటవిను, అమ్మాయి ఆగు! అదేమిటి కాళ్ళ 
నిండా రక్ష ౦? ఎక్కడ కమ్మాయి ఈపరుగు? ఏముంది ఈ 

సందు చివరి : 

(స్ర్రీకంఠం: భూతాల కొలిమి! పోవాలినేను, 

గొంతుక; వెళ్ళ కమ్మాయోా! ఏను నా మూట! 

వినవూ? ఆగవూ? వముందక్క_డ€ ఎందుకాఆరాటం? 

స్త్రీ కంఠం : 

పొౌలముగటూ దాటి 

మలుపులన్నీ తిరిగి 

చీరుళొని పోతూన్న పొదడాలమంటతో 

చిరిగి జీరాజేటి చీర 'చేబట్టుకొని 

పా్రణాలకు “తెగ్గంచి 

పరుగెత్తుతున్నాను 

ఫోవాలి చేరగా భూతాల కొలిమి 

సందు చివరావున్న భూతాల కొలిమి. 
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గొంతుక: నిజంగా నికు మత్రిపోయినట్టుంది. 

స్రీ కంఠం; 

మ నాశీయొ 

మతిపోయెనంటారు 

మెదడులో ఖడాలు 

కోడు భీతి పెనుబాధ 

శాల్చికూళ్ళే “వేళ 
నాలోసె నేశేము 

నవ్వుకుంటాను . 
నాచేతులొకసారి 

నములుకుంటాను 

కన్నీట రకాన్ని కడిగి వేస్తాను 

కాకుల్ని గూబల్ని పలుకొరిస్తాను 

ఆకసంలో గొంతు లాలకిస్తాను 

రాతిస్వారీపోవు రాకాసినూశల్ని 

"రప్పపాశులేక చూసాను._జనం, 

దగ్గిరా నేవ-స్తెై తప్పుకుంటారు 

పొలము గట్లూ దొటి 

మలుపులన్ని తిరిని 

పాఠాలకు తెగించి 

పరుగత్తుతున్నాను 

పోవాలి చేరగా భూతాలళొలీమి 

సందుచివరాఉన్న భా తొలకొలిమి 
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గొంతుక ; ఎందు కమ్మాయిీలక్క..డికి? ఏదీ'కాని "వేళ 

యిప్పుడు? ఎవరుంటా రక్కడ* 

నరికి పాచేశారు 

నా పిన్ని ధానాన్న్ని 

ఏ తప్పుచేశాడొ యుపాపమోగాని 

నాటినుంచీ నేను 

పాటతో శేకతో 
మతిలేని గతిలేని 

మనిపీ.నై పోయాను 

పోవాలి చేరగా భూతాలకొలిమి 

సందు చివరావున్న భూతాలకొలిమి 

నొంతుక; ఆ ! అయితే? (స్త్రీ 

నిన్న రాతిరి వేళ 
కన్ను తెలియని చిమ్మ 

చక్ర ట్లు చీల్చుకొని 

చే తిరుగుతుండగా 

నమ్మండి నమ్మండి 

నాకు కనిపించాడు 

భూతాల కొలిమిలో పూలదండనుబోలి 

భూతాల కాలిమిలో_పుష్యరాగంలాగ 

నాకు కనిపించాడు 

నావాడు వగ కాడు 

అందుకే ఆందుకే 
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ఆ చోటు చేరగా 
బయలుదేరి యిలాగు 

పరు గెత్తుతున్నాను 

పోవాలి చేరగా భూతాల కొలిమి 

సందు చివరావున్న భూతాల కొలిమి 

కొలిమి నిప్పుల్లాగ 

సెగజిమ్ము క్షళ్ఫొతో 

ముగమంత పొగచూారి 

భగభగా వెలుగగా 

నరకలోకంనుంచి నన్ను చూడొచ్చాడు 
నమ్మితే నమ్మండి నాకు కోనిపీఠిణాడు 
కెవ్వుమని శేకతో 
రివ్వుమని వెళ్ళాను 
ఆ ముద్దు “నమో ము 

చురికిందినా పెదవి 

ఎంచేతనో కాని 

ఆ ముద్దులో ఆంత 

అగ్ని తుందో యేమొ 

పోవాలి చేరగా. భూతాల కొలిమి 
సందు చివరానున్న భూతాల, కొలినిం 

అమ్మతో ఈ మాట 
అనగానె యేడ్చింది 
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భూతాల కొలిమిలో బొగ్గునిప్పులు తప్ప 
చచ్చిపోయిన నునిషి వచ్చి చూస్తాడశే 

మంటలో నిడనే 

మనిసగా చూచావు 

నిప్ప ముద్దిడి నంత 

ప్ పెదవి చురికింది 

ఎప్పుడూ ఆడారి ఇక నువు తిరగొద్దు 

ఇంటిపట్టును వదలి ఎక్కడకు వోవద్దు 

పోవదు ఫోవడు 
లు © 

వద్దు వద్దన్నాది 

అమ్మ చెప్పేమాట నమెకండీ మారు 

భూతాల కొలిమిలో నాకు కనిపించాడు 

పుష్య రాగంలాగ పుష్పవాల్నుంలాగ 
భూతాల కొలిమిలో నాకు కపంచాడు 

భూతాల కొలిమిలో నాకు ముద్దిచ్చాడు 

అందుకీ అందుకే 
ఆగనే ఆగే 

పొలము గట్టూ దాటినులుపులన్నీ తిరిగి 

చీరుకొని పోతూన్న పొదాలమంటతో 

చిరిగి జీరాజీటి చీర చేబట్టుకొని 
పాగణాలకు తెగించి పరుగత్తుతున్నాను 
పోవాలి చేరణా భూతాల కొలిమి 
నందు చివరావున్న భూతాల ఫాలిబు, 

ss 



రిల 
అవతాదరిగ, 

ఒక గొంతుక; బలిచకవర్సి రాతసరాజు, రాత 

సులు దుర్మాష్టలు, బలి ధర్మమూర్తి. దానపరాయణుడు, 

అంతమంచి వాడు లేడు. ఎంత మంచి వాడంచశు తన్ను అర్థిం 

పవచ్చిన వొమనుడికి తన సర్వస స్వం అర్పించాడు, చాలక తన 

శిరస్సునే తివిక9మునికి పాదా శాంతం చేశాడు, ఫలితం ఆం 

దుకతనికి పాతాళవాసం. ఇదేనా న్యాయం బాగుందా భగ 

వంతుడు చేసిన పరి. 

ఇంకొక గొంతుక; ఇందు)డు దేవతల రాజు, బేవతలు 

ఇవాలా మంచివాళ్ళు: కాని ఇందుడుమా తం దుష్టుడు, అతని 

అసూయకు మితిలేదు. తన పదవిని నిలువుకోవడానికని అత 
డపలంబించని కుతంతిం అంటూలేదు. అప్ఫరసలని పంపడా 
నికి జంకడు, భగవంతుడి కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు, ఇందు)డు 

భోగ లాలసుడు. మునిపత్ని అహాల్యను చవెరచడానికి సంకోచిం 

శునివాొడు. అతడు పాపాత్ముడు. అయినా అతడు సంరానికి 

రాజు. ఇదెక్కడి న్యాయం? అడేనా భగవంతుని నీతి? 

ము. గొం: భగవంతుని న్యాయాన్ని పృశ్నించడా 

కి మన౦ రతం! 

శ్రీం. నొండ కాదు దీనికేదో కారణం ఉంటుంది, 
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మూ, గొం;: నేనా కారణం చెప్పగలను. బలిచక9 

నర్తి స్యయంగా మంచివాడే, కాని ని అతనిచుట్టుూ సాపంస్రుందు, 

అతడె ఇంత ముంచివాడం శు తనచుష్టూూవున్న “రాక్షసతా ఏన్ని 

కాదనల్తేడన్నంత మంచివాడు, యన. డతని గురువు, 

ఆయన ఎలాంటి పొాసాన్నైనా పె “తువాదాలతొ సమ రాగల 

చతుగుడు, బలిచక్రవర్తి తానెంత మంచివాడైసనా తన “చుట్టూ 

పాపాన్ని పెరగనినూన్న కారణంనల అథ 'తోళంలో. అతేడు 

నివసించనలనీ వచ్చిండి, స్వంభానంన ల్ల ©) 'దేవేందు9శు షా 

వాడేనా తనచుట్టూ పుణ్యమే వుం" డేటట్ట స జాగ తి 

వడ తాడు, బృహస్పతి అతని నగు. 'ఏవ్యులందరూ అతని 

సన్ని హితులు. అందునల్ల చే అతడు స్వ ర్షాసిక్రాజు, 

లిక్ గోర; ఇంతకీ స్వర్తంపదో సరకరపదో ఎసరు 

నిర రయించగలరు? 

రెంగం; బాగాణన్నామవు. ఒకసలమే ఒక కాలంలో 

స్వర్ష ౦లా కనపడుతుంది. అదే యింకొక సమయంలోసరక మె 

పోతుంది. 

ఒక, గొం: మంచి చెడ్డల తార తమ్యాన్ని నూనన 

మాతు లెలా నిర్ణ యించగలరు? 

సం... గ; బాగాఅన్నామవు. ఒకసలమే ఒక కాలంలో 

లా కనపడుతుంది. అదే యింకొక సమయంలో నరక మే 

పోతుంది. 

ఒక. గొం; మంచి చెడ్డల తార తమ్యాన్ని మానవ 

మాతులెలా నిర్హయిం చగలరు! ఒక డిమంచి యింకొక డికి చెడ్డ. 

ఒక డికి అమృతం యింకొక డికి విషం. 
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మూ. గొం: కాదు. ఉషస్సంధ్యలు రెండూ. ఒేలాగే 
వున్నా -వెలుతురుకీ చీక టికీ భేదఠన్రంది. నరకొంఅంకు అశాంతి, 

Ss అనగా పిీశాంతి. 

ము. గొంఏ సాపంలోచే పుణ్యం వుంటుందనడానికీ 

నిగర్శన, పాతాళలోకంలో బలిచక్రవ గి వుండడమే, 

నూ. గొం; ఇప్పుడుమనం పాతాళలో కానిశేపయా 

ణమె పోతున్నాం తమిస్ర ప్రపంచం, 

చీకటిలోకం 

ఈ గంగం జఒకంగం జంతఏవాదా ల రోదనగానంతో 

సౌగంభమాతుంది. కనబడని గొంతు ; 

ఈ యుంటో ఏనచూలేరా, 

ఇదేమిటీ 'విచి త)గానం? 
ఇదేమిటీ తమ స్సముద్రం 

ఈ యింటో ఎనరూలేరా? 
దీనిసేరు 'ఒంటరి తనం 

ఇది మన రండో నైజం 

చం దుడులేని చీకటి వేళ 

వెన్నల వెదకకు నేస్తం, 

చీపురు పుల్ల ల గుసగుసలు 

చీమల ఏకాంతం 

గడియారాల తిరుగుబాటు 

కంకాళార్ గలగలలు. 

మంటగంటల చప్పుడు 



పిెకటన 

12? 

మస్తిష్కంలో నిప్పులు 

ఈ పాతాభలోకాంచలాల 

ఏవో జీమూత మయూా రాలు. 

ఏనరయ్యా తలుపు తలుపు 

పలక లేం వులక రేం ఎవరూ? 

ఎవరూ ఈ యింటో లేరా? 

ఈ యింటికి తలుపులులేవా? 

ఇవి మరణపు సరిహద్దులా, 

జననపు పొలిమేరల? 

పాపపు పరిసరాలా, 

పుణ్యపు పరిమళాలా'+ 

తమం హిమం (నవిస్తున్నాయిక్క_డ 

దార్శిద్యపు దండయాత్ర 

భయానక నాటకాలు 

తమంలాగ హిమంలాగ 

అగహోల విగ)హోలు 

అద్దంలో మన నిడలు 

అనాకారంగా ఘోగం గో 

ఆవిరులు కావిరులు 

నరం నరం రాపాడి 

జనం జనం తోపాడి 

ప్రభంజనం గుంజనం 

హిమం ద్రవం స్రవంతులు 
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కల్లు లేళ్ళులా ఏడుస్తాయి, సంబేహాం 

కాళ్ళనుంచి తలదాకా పాకుతుంది 

కరిగిపోతున్నాయి మ. 

కదులుతున్నాయి కాలపు కీళ్ళు 

ఈ యింటో భయంవానన 

ఎటూ బారీతెన్నూ లేదు 
దది రావ.సపతి రాజధాని 

బలిచకీనా నివాసభూమి, 

ఒక, గొం; ఇది పాతాళవమూ? నరకమా? దీనికీ 

భూమికీ న మేలేదే, 

ఇం. గొం: ఏడో చెద్దపయాణం చేశామనుకున్నాం, 

ఎక్కడికీ కదలిన ప్రేలేదె. 

మూ, న్, నడిచినా పరుగ తినా నౌకలో వెళ్ళినా 

ఎవరుమూ[ తం ఎక్కృటడరు పోగలరు* ఎన్వయా తమ సభా 

వాలనుంచి ఎడంగా సో తేరు. 

మొ. గొం: ఎవరో యిటు వస్తున్నారు. 

ఇం గౌర ఎవరయ్యాానున్వు. 

ఆగం; నేనొక నిర్టివిని, ఈ పాంతాలలో విహరిస్తూ 

వుంటా*ను, ఎప్పుడూ నా స్వభావానికి వెలుపలచే తిరుగుతా 

ఒక. గొం; ఇబేదో విచితుప్రదేశెంలా నుంచే: నిర్జీవ, 

నీకు కొలశేపం ఎలాగ? 

నిగ్గీని ఇది నా జన్మభూమి 

ఇదేనా స్మశానం 



మరణాన్ని పరుచుకొని 

వ కప్పుకొని 

పను థరించి 

స హను వరించి 

విరించిని జయించగల 

నిపంచి నినడించాను 

కది నా ఇంకొక తనం 

నా ఒంటరితనం 

అసలేని ఆయాసలేని 

విలాస నిశేతనం 
పురాతనం వినూతనం 

ఇది నా జననధానవి, 

నా మరణ ఘోమి, 

అగమ్యం నా గమ్యం 

అమేయం నాభ్యేయం 

అనంతం నా ధాాంతం 

అశాంలి నా శాంతి, 

మోరు మానవలోక వా స్తన్యుల్లా రన 

మోకు బోధపడే భాషలో మాటాడుతౌను, విన 

పాలుతప్ప మేసి తాగకుండా 

అప్పుడస్పుడు ఉపవాసాలుంటూ 

నిజంకనబడి తే జడుసుకొని 
నీడల్లా బతుకుతా లేం? 

ఏమిటీ సాధించాలని 
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ఇంత తాపత)యంమోకు? 

ఎప్పుడూ ఏదో పనివున్నట్లు 
ఎందుకు తిరుగుతారు మిరు? 

ఎవరేం చెప్పినా నమ్ముతారు 
చుక్క_లలో పేక ముక్కలలో 

అరచేతుల గీతలలో 

భవివ్యత్తును పధించబోే తారు 

ఉప్పెనగా ఉపద్రవం 

ఒక్క. పెట్టున ముంచెత్తి నప్పుడు 

దారి తెలియక పరుగెత్తుతారు 

దారికడ్డుగా దచాగుంటారు 

నమ్ము = కాగలించుకొని 

అవ్మూల కాను నమ్ముకొని 

ఎవరెలాతిప్పికే ఆలా అలా గిరగిరా గిరగిరా 
తిరిగి తిరిగి తుదకు సామ్మాసిల్లి పడిపోతారు 

కళ్ళకి గంతేలూ 'వెదళ్ళకు దళ్ళూ కట్టుకుని 

కనబడ లేదంటారు బోధపడదంటారు " 

విప్పండి మో వికారవు వేషం 

విశ్వసించండి వివేకాన్ని 

సౌందర్యం కాపలా మోకు, 

తంత్యమా మిరు క్రోశేది? 

స్వాతం త్యం సాధించాలంశు వదీతెలివి, 

సౌందర్యాన్ని నందర్శించే కన్నే దీ? 



చ్చు గొం 

18] 

మో నాగరికత కొలతలు నా కెరుక 

మీ రోగాలకు మందిన్వగలను 

కాస్ మిమ్ముల్ని మోాెేరథ్నీంచుకోవాలి, 

న స్వరూప జానం కావాలి, 

ఈ వేదాంతం వినడానికా 

ఇక్కడకు మేము వస? 
చవట చవక పతిశా సంపాదకీయపు 
బాద స్తపు ధోరణి చాలించుశకా స్త 

నరలోక పు మర్యాదలను | 
తెరస్క-_రిస్తున్నాను స్న్ర 

అరవకు అరవకు ఇక్కడ అరిస్తే 

మరణం మేలుకుంటుంది 

మానం ఒక్ మహీ యోగానం 

జననం అది భవిష్యనశ్రరణం 

నరకం గురించి మూకుగల 

దురభిప్రాయాలు తొలగించుహొండి 

ఇక్కా-డ చితవధలు లేవు 

-వేడినూనె నూతులులేవు 

వాడిగోళ్ళ విట్టలు లేవు 

రంసాలులేవు. భూకంపాలు లేను 

పాపాన్ని పళ్చాతాపంలోముంచి 
పంపీంచేస్తాం వెంటనే 

ఇక్కడ శాశ్య తంగా వసించాలంకు 

ఎన్నో అర తలు శావాలి 
వొ 



"ఇం, గొం 

నిగీవి 
జ 

ఉద్యోగం కానవాలంశునే 

యోగ్యతా పత్రాలు "బేవాళే 

నరకంలో చిరనివాసం 

పరమ కష్ట సాధ్యమని నమ్మండి, 

ఇందుకు నేనే ఒక ఉదాహరణ 

కిక్కిరిసిన దట్లపు తమస్సు 

లో నేను చేసిన రాషీస తపస్సు 

నాజనన మరణ చం కమణాలసమిోక రణ 

అంథ కారలోకంలోళూడా సీకు 

అపహాంకారం కరిగిపోలేదు 

అయిసా వింటాం చెప్పు 

ఏమట. స్ చెదను నరో దన 

మీలాగే నేనూ 

భూలోకంలోనే 

మానవుడై చాలా 

కాలం గడిపాను. 

మీలా నేనూ 

వికాంతులలో నూ 

వికీడించాను. 

మిాలాగే నేనూ 

తారుణ్యంలోనూ 

శారుణ్యంతోనూ 

అకిందించాను, 

ఈ నాటికి నేను 
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జ్రీరాసల జీను 

చేశే విసిశేను 

ఈ రాతికి చేను 

సారథినై నాను, 

సముద్భంఅంతే హృదయంనాది అకాశమంత నేత్రం 

మహోనదుల రక్ష నాళౌలు మహీధశాలకిరీటం నాది 

ఎడారులలో నొ ఉచేకం ఇ్రంకిప్తోనిచ్చాను 

నా నేసాలు జలపాతెలు రుం రయూనిలాలు 

రాని చెట్టుక్రింద స్వతంత్రంగా 
8) 

రాజ్యం చెయ్యడం 'నేర్చాను, 

ఒంటి కాలిమాద నిలబడి " 

ఊర దృష్టి సారించాను 

నా అంత మంచివాడు తలేడన్నారంతా, 

పతికలు నా పొపాలు ప్రకటించాయి 

మంచి చెడ్డల కతీతంగా నా ల 

మనస్సును పదిలపరిచాను. 

పప చెయ్యక పోవడం అనే 

ఎంతో కష్టక్తిష్ట కారం సాధించాను 

ఎప్పుడూ ఇప్పూడులోకదుల్తాను 

ఎక్కడా లక్క-డగా చరిన్తాను 

సముదాాల రవాసొష[లు (గ్రహించాను 

తమిసాల కవిత్వాలు నధించాను, 

అసత్యాల అనిత్యాన్ని జయించాను 
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గురుతా(ల లఘుత్యాన్ని గుణించాను 

ఖరీదైన గ్రాండ్ హోటల్ 

కారు చీకటి సినీమా వోల్ 

రోగాల చేవాలయం హోస్పిటాల్ 
ఆశాశాన్ని చీల్చుకుపోయే రాకెట్ 

అద్యంతాల నిముడ్చుళొనే బాశెట్ 

అన్నీ ఈ రసాతలానికి సంకేతాలు 

అన్నింట్లో నిరాఘాటంగా నా సంచారాలు 

ము, గొం నిర్జీవితో నంభాషణ 

నిష్ప యోజనం 

ఇతజేం మాబ్లాడుతున్నాడో 

ఇతనికే తెలియదు 
రెం. గొం ఇతడిచ్చిన జాబితాకి 

ఇంకొకటి కూడా కలిపితే సరి 
మొ, గొం ఏముంది, పిచ్చాసుపతి, 

నిర్జీవి నిజం చెప్పినందుకు నేస్తం 
నిన్నభినందించక తప్పదు 

ఉన్మాదం తురీయావస్థ 

అరాజ్యం కూడా మాకుకప్పం కడుతుంది 

రెం. గొం అయితే తమరెల్లప్పుడూ 
అక్క_డే ఉండి పోవడం మంచిది 

మా, గొం లేదు. ఈయన తత్యంలో వదో విశేషం ఉంది. 

నరక ౦ మాద ఇతడు సాధికారంగా మాట్లాడుతున్నారు. 
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నిరీవి; కృతబజుణి ఇంకా నేనెన్నో నేర్చుకోవలసీన 
ట్ లా 

వున్నాయి. ఇక నేను మోకు కనబడను, ఆటు చూడండి ఆ 

శేజస్సును. అతడే బలిచకవర్తి. 

ము, గొం: నిర్గీవి మాయమైపోయాడు, 

చెం. గొం; బలిచకఏపర్సి పృసన్న రూపాన్ని చూడు. 

స్వ ర్షథామాన్ని పరిషాలించ వలసిన సౌమ్య త్వం ఆయనలో 

మూరీ భవించింది ఆయన సమోపిస్తూ ఉంశు శరీరం గగుర్పొ 
డుసోంది. నమస్క-రిం'చాలని బుద్ధిపుడుతోో ౦ది. 

బలిచ: వద్దు వద్దు, నాదు . నమస్కరించకండి. ఒక 
ప్పుడు నేను సమస్త లోశాలనూ జయించాను. బేవేందున్ని 
స్యర్షనుంచి తరిమి వేశాను. ఐశ్వ ర్యాన్ని రుచిచూశొను. ఆనం 

దాల లోతులు చూశాను, ఇప్పుడు నౌ కంతా సమానం, అం 
దరిసి ఒక్కలాగే చూడగలుగు తున్నాను. 

ము. గొం; మారు పరమ ధర్మస రూపులు, సర్వ 

సమానతత్యాన్ని సాధించారు, మారెక్కడవుంశు అచేస్వర్ష 0, 

బలి; లేదు. ఈ పు. చేను విడిచి పెట్ల 

"లేను, పాపొత్కులను అర్థంచేసు సుకోవడానికి పయతల్ని స్తు సన్నాను. 

పతితులను బోధపరచు కుంటున్నాను. 

రెం నొం; ఆశ్చర్యం. సమస్త లోకాలనూ జయించిన 

బలిచక్రవర్తి అధఃపపంచాల అంథ కారానికీ ఒలికావడం. 

మూ గొం: ఆకధ వినాలని వుందా? అయితే కృత 
యుగంలోకి వెళ్ళాలి. "ఫీ డవుట్ 
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వారునమా రా విర్భావ ఘట్టం, 

es రవిమధ్యాహ్నమునం జరింప, గిహతారాచంద్భ్ర 

ఎద నితిన్ 

శ ంనణదార్థదశినాడు శో౦ణన భిజి లంత లగ్న ౦బునన్ 

భువనాధీశుడుపె కై వామనగతిన్ బుణ్యవితో'వేత చేతక్రున్ 
దివిజాధీశ్వరమాతకుం బరమపాత్మివత్య విఖ్యాతకన్. 

అ పాలిక నిచ్చెను 

'వేశుడు వామనునకు నక్ష యమనుచున్ 

నన. పెను 

భిక్షునకు భవాని పూర్ణ భికున్ (పీలిక, 

(పథ్నీణ దివిజ వ నభ 

రో పగతంతుడగుచు రాజీవాత్సుం 
డాతుణమున బలియింటికి 

థియో గమనంబు చేసెంబేదణీకముతోకా. 

ఆమా యామాణవకుడు హాయ మేభ మఖాంత శ్వేది 

శావాటమున 

దాన వేందు్రనిగాంచి_కు? పవి తత్స, త సంయుతంబగు 

దశ్నిణ వాస్త ంబువాచి. 

వామన స స్వస్తి జగత్తే యీాభువన శాస నకర్మ నర్సు హాసమాలేప్ 

బలి 

ధ్వస్త నిలింపభర్త క్కునుదారపద వ్యవహార క కున్ ,ముసి౮ 
(దస్తుత మంగళాధంర విధానవిహార్న కు నిర్ణరీగళ 

న్యస్త సువర ర్త్సూత్యు పరిహార, రు దానవల్గోకభర్శక్టు౯, 

వడుగా యెవ్వరివాడ -వెవ్వడవు సంవోనస్థలం బెద్ది? స్ 
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వడుగంబో యెడిదేది? రత్నములో? మృప్లాన్నం 
బులో? కన్యలో? 

గావున ఓ నానావముఖ వితదాన పివణాను వనీ చాసన 

చకివ రి : 

ఇది నాకు నెలవని యేరీతి బలుకుదు నొక-చో 

టనక దుందునుండ నేరు 

నెవ్యనివాడ నంచేవముని పలుకుదు  నాయంత 

వాడనై నడవనేర్తు 

సీ నడవడియని మెటు వక్కా-ణింతు బూని 

ముస్పోకల బోవనే ర్త లా 

నది నేర్తు నిది నేర్తు నని యేల చెప్పంగ నేరుపు 
లన్నియు నేన 'నేర్తు 

ఒంటివాడ నాళు నొకటి రెండడుగుల 

మేరయిమ్ము సొమ్ము 'మేరయొల్ల ( 

గోర్మి_దీర (బ్రహ్మకూక టి ముక్లెద 

దాన కుతుక సాంద్ర దాన వేంద). 

నివు రాజవనుచు నిభలంబు నడుగుట 

దగవు కాదునాకు. దగిన .కొలంది 

యేను వేండికొనిన యీ వదతగీయమును 
జాలదనక యిమ్ము వాలు. జూలు 

} 

శుకు) ఓీహకో, మోసము, మౌనము 

దనుజేంద్ర యీత” ధరణీ సురుడుగాడు 

పారి విష్టుండవ్య యుండదితి సూతి 



బలి 
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నీ లత @ దేజంబు సెలవు వై శ్వేర్యంబు 

వంచించి యిచ్చు దా వాసవ్రునకు 

వ దానమున నాశమేతెంచు నదియును 

దానంబు గాదండు తత్త్య విదులు 

అంగీకరించిన నఖలంబు బోవుచో 

నన్ఫతంబుగాదు తేదనిన యెడల 

మరియు నిందొక్క- వెళేషంబు గలదు, వివరించెద 

వారి జూత్వులందు _వెవాహికములందు 

బాణ వి త్రమాన “భంగమందు 

జకిత గోకులా[గ జన్నరత ణమందు 

బొంకవచ్చు నఘము టొందవధిప 

సునిశిత ధిపగాధుర్యా, శు కాచా 

నిజమానతిచ్చితి నీవు మహోత్మక 

మహిని గృహాస్థ ధర్మంబు పదియ 

యర్థంబ్బు గామంబు యశమును వృత్తియు 

నెయ్యది ప్రార్ధింప నిత్తుననియు 

నరలోభ ౦బున సర్దేబామ్మను బట్టు 

పలికి -లేదనుకం"కు బాపమెద్దిక 

యెట్టి య నే భరించెదగాని 

హానుని మోవజాల ననుచు 

ప తొ లి భూదేవి బహ తోడ 

సమరమున నుండి తిరుగక చచ్చుకంశుం 
బలికి చాంకక్ నిజమును బరగుకంటబ 



ప్రకటన 
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మానధనులకు భదింబు మటియు గలదె? 

కారేరాజులు, రాజ్యముల్ గలుగ వే, 

గరో్టన్న తిక బొంద? 

వాశేరీ? సిరిమూట గట్టుకొని ఖో 

వంజాలిరేPి భూమి'పై 

'బీరైనం గలచే? శిబిపముఖులుం 

బీతి౯ా యగఃకామ్ములె 

యీరశే కోర్కులు వారలన్ మరచిశే 

యిక్కా_లముక్ నర వాం 

నిరయం'బై న, నిబద్ధమైన, ధరణీ 
నిర్మూలనం బై స దు 

రరణం'బై న గులాంతమైన సిజముక౯ 

రానిమ్మూ కానిమ్ము ఖో 

హారుండై నక్కా హరియెన నీరజభవుం 
డబ్యాగతుండై న న 

దిరుగకా చేరదు నాదు జిహూం వినుమా 

ధీవర్య, చేయేటకిళా, 

వింధ్యానళి = బలిచక్రవర్తి భార్య. 

వటుని కాళ్లు గడుగుటకు ఇవిగో హేమఘటమున 

సలిలములు. 

అంతట బలిచక 9వ రి ధరణీసుర దశీణ చరణ 

ప్రక్తాళనంబు "సీసీ వామ పాశంబు గడిగి తత్పా 

వనజలంబు శిరంబునం జల్లుకొని వార్సి, దేశ 

శాలాది పరిగణనంబు సేసి _ 
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విపాాయ  పికటిన)తాయ భవతే విష్ణుస్యరూ 
పోయ వేదపోమాణ్య విదే త్రిపాద ధరణి దాసా 
మియంచుం గయా కపుండై ws 

వడుగుం జేసాచి పూజీంచి బ్రహ్మా పీ)తమ్మని 
ధారపోసి భువనం బాశ్చర్యముం బొందగ౯, 

తత్కాలంబున 

సిళథార బడగసీక యడ్డంబుగా 

గలశ రంధ) మాపగాను దెలిసి 

పారియు. గావ్యు నే తమటం గువాగంబున 

నడువ నేక 'నేత్రుడయ్య నతడు 

తదనంతరంబున 

మునిజననియ మాధారను 

జనితా సురయానతి నేతిజల కణధార౯ 
దనుజేంద) నిరాధారను 

వనజాక్షుడు గెనిమె బలివివర్టితే ధారణా 

ఇట్లు ధౌరాపరిగహంబు శే సరీ os 

ఇంతింతై వటుడింతయై మరియు డానింతే 

నభోనిధివై ' 

నంతై తోయజ మండలాగ మున కల్ల ంతె 

పాభాశాశి పె 

నంతై చందుని కంతయై ధృువనిపై నంే 

షప కొ టె క్ 

నం్బతే సేత్యపదోన్నతుండగుచు en ంగాంతే 

సంనరియె 
ధి 
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. రవివింబుం బుపమింప( బాత్సనుగు భ్ తంబై 

శిరోరత్నమై 

నవణాలంకృత యి కళాభరణ మై సౌొవర్ల 

శేయూరమై 

భవివముత్క-_౦క ణమై కటల సుదంచద్ధ్యంటమొ 

నూపుర 

పవరంబై పదకీఠమె వటుడు దా బహాండమున్ 
రా దు 

నిండు-వోన్. 

ఒక పదమ్ము [కింద నుర్విపద్మమునంది 
కొన్న పంకలవము కొమరుడా ల్చె 

ఒకరి మిద తమ్మి కొదింగిన తేటి నా 

వెలసె నాకసము (తివిక )మమున, 

పాదద్యయంబున ప్రపంచము లెల్ల సమాక్ష మించి 

తివికముండు మూడన యడుగును వైరోచని శిరస్సుపై 
నిలిపి యతని నధ పాతాళమున కణంచివై చె నిది యిందలి 

పూర్వ గాధ 

స్వర్షలోకం, 

ఆహ్లాదక రమైన జం త్ర వాద్యాల సంగీతంతో ఈ 

రంగం పర ౦భ మవుతుంది _ 

ఉపనిషదాం చకం. 

పానావనతు 

హనౌభునక్తు Ard 



'జీచవేం 

దేవమం 
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సహావీర్యం కరవావహై . 

తేజస్యినావధీ తమస్తు 

మా విదిపావ హై 

సీతసునిశిత కాంతులతో 

లేల మతుల కాంతిమయం 

వాడని పూవులలో 

వీడని తావులతో 

అనం తమా వసంతమై 

వినూత్న మై పనిత)మై 

సునిశిత సితగాంతులతో 
సుఖశీఖరపు శోభలతో 
అజానం తరిమికొట్టి 

కం పంచిపెట్టి 

పీరకథలు నర్తి ంచి 

పేేమసుథలు నర్షి ంచి 

ద్యుతేల మతుల దీ ప్రిమయం 

త్రిదినముదిత శుభాహషయం. 

అప్పరాంగనల నాట్యం. 

అదుగో ఆ అప్పరఃక న్యక అమోఘంగా నాట్యం, 

చేసింది. ఎవరా అపూర్వలావణ్యవతి? 

అమ యింకా అర్భకురాలు పిభూ, 'బే వేందు9ల 

వారేమో చేడు కసుగందని పసికోందుల నాశి 

స్తున్నారు, 



దేవేరి 

అప్ప 

'జీవేం 

అప్పర 

చేవేం 

అప్పర 

చేవేం 

అప్ప 

చేవేం 

అప్ప 

చేవేం 

అప్పర 

H8 

మంత ఆ బాలీక్ మనమదాలన కూతురు, నే చెరు 

గుదును. వెంటనే అమెను నా సమ నంలో నిల 

బెట్టు. 

ప్రభువులకు ప్రణామం, 

ఏ యటావనం సాఫల్య మొందునుగాక * అద్భుతంగా 

నాటంం చేశావు అమ్మాయో, 

ప్రభువుల అనుగహాం, 

మాకు పరమానందమయింది. 

అమ్మాయీ 

నావపేశా?ః నాపేరు. 

సిగ్గపడకు మరి. చెప్పవూ నీపేరు? 

జలాం తప్ప్బంద్రుచపల, 

జలాంతశ్చంద) చపల. ఎంత బౌగుంది వేకు 

అయినే ఇంత చిన్నపిల్లకి అంత పెద్ద చేరందుకూ? 

చపలా అని వీలవనా? 

వమో, ప్రభువులఇష్టం, 

పోనీలే. పూ ర్తిపేరుతో నే పిలుస్తాను. జలాంతశ్చం 

ద) చవలా, చక్క_నిపాట ఒకటి పొడవూ? 
పొడుతుంది. 

ధీరసమానే యమునాతీశే 

వసతివనే వనమాలీ 
గోకీపీన పయోధర మరన 

చంచల కరయుగశాలీ. * 

నీ చేశేమిటి 



మంతి, 

చేవేం 

మొగొం 

రెంగొొం 

చిరం 

ముగొం 

చిరం 

“మొగొం 

చిరం 

“మొుగొం 
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దేవగురువులెందుకో తొందరగా విచ్చేస్తున్నారు. 
పభ. 
మంతీ), సీను వారిని ఆలోచనా మందిరంలోకి 

తీసుకు వెళ్ళు, మేము మొదట నందనవనానికి, 

తర్యాత శయ్య్యామంది రానికి "రా అమ్మాయీ, 

ఇంద)భోగం అంట. అది, 

ఇబీనా స్యర్షం? ప్రంతకంటె పాతాళలోకమే 

బాగుంబే, 

ఇందూని చర్యలతో మ 

రెందుకు కొలుస్తారు స్యర్తాన్ని ? 

ఎవరు బాబూ మారు? 

వ్రక్కాడ ప్రత్యతు. మయారు ? 

నన్ను చిరంజీవి అంటారు 

ఎప్పుడూ ఇప్పుడులో ఉంటాను 

ఎక్కడా ఇక్కుడగా ... 

ఇదివరకీయన్ని మూశాంకాదూ + 

కెను. నరకంలో నేను నిర్ణ విని. స్వర్హ ౦లో 

చిం జీవిని. 

లా ఏమాశ్చర్యం లి 

ఓరి "వెర్రిమానవులార్యా మోతి తెలిసీ తెలియని 
గొడవ, 

జీవించాలి నిరాఘాటంగా 



చిఠం 

క 

145 

జీవించాలి సునాయాసంగా 

సత్వానికీ అసత్యానికీ 
సమానదూరంగా 

జీవించాలి అ్హమాఘంగా 

శీవించాలి దడా్రొమొసవం 

సాథించాలి అజరామర తం 

శోధించాలి విశుద్దతత్వం 

పరిపాలించాలి మన ధ్ సామాజ్యం 

(పతిభాసించాలి పీచండ వైరాగ్యం 

జీవించాలి తృణపాయంగా 

ఘుణాక్ట రన్యాయంగా 

కాకతాళీయంగా 

జీవించాలి ఆకస్మికంగా 

జీవించాలి వకఠస్నితంగా 

ము. నొం చిరంజీవి చాలా వముషపారుగా ఉన్నాడు, 

శం, గొం; మది ఇదిస్వర్షం శాదూూ, 

నేనొక బికారిని 

భికుకుణ్ని 

తెర వెరుగని 'తెరువరిని 

నేశేమిాకాను, 

నిరాధారుణ్ని 

నిరాకారుణ్ని  . 

నాజోలిళో జులి నింపండి 

మోకు పురుగులెంత లోకువో 



146 

పురుగులకంత లోకువనేను అన్నిటికీ తెగంచాను 
నన్ను చూచి నవ్నకొండి నామాద 'రాళ్ళురువ్వకండి 

మొ. గొం: ధోరణి మూరింబేం? 
చిరం: బలిచక వర్మి వచ్చినట్లు పసిగట్టు తున్నాను, 

ఆంచేతు నా గానంలో విషాదం (ప వేశించింది. 

"80 గొం; బలిచకివర్సి న్వర్గలోశకాని శెందుకు 

వస్తాడు? 
చిరం: రాదలచుకుంకే అతణ్ని ఎవ్వరూ ఆడ్డలేగు. 

పొతాళలోకపు పోపాత్నులను, పతితాతు లను ఆనాధజీవ్రలను, 

అశాంత భావులను వదలిపెట్టి అతడు రాడు కాని ఏ కారణం 

వల్ల నో ఇప్పుడు బలిచ।క్రవరి, యిక్కొ-జే వున్నాడని నేను చెప్పు 
కో గలుగు తున్నాను, 

మొ. గొం: అడుగో బలిచశివర్సి, 

రెం, గొం; అతని వెంట ఎవరో అమ్మాయి. 
బలి: అవ్రను, ఈపీల్ల చేరు జలాంతశ్చంద౦ చపల, ఈ 

పీల్ల ఏడుపు విని యిక్క-డకు వచ్చాను ఎనశేడ్చినాశేనుసహి ౦ 
చతేను. నందనపనంలో నాకు కనబడింది. ఇందుడీమెను జేర 

బట్టబోయాడు, నేనురాగానే పరూత్ని పోయాడు. 

మొ. గొం: దయామయుడు బలిచక వరి, . 

చెం. గొం;: ధర్మాత్ముడు బలిచక్ళవరి, 

బలి; ఇక నే నిక్క_డ వుండనకథార లేదు. యీమెను . 
తీసుకొని పాతాళానికి పోతున్నాను. 

చిరం: నాకు చిరంజీవీగాఉండాలనీ లేదు, నేనోవస్తున్నా. 
ను. జలాంతశ్చందుచపల కోసం నేనునిన్టీవనికోదలచుకున్నాన్ను. 








